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Sfomnufa ministzti, 

Având deosebita onore de a fi delegat de D-v6stre 
pentru a lua parte la al treilea Congres de antropologie 
criminală, ce s’a ţinut anul trecut la Bruxelles, de la 7 
până la 14 August 1892, am profitat de orele libere ce 
din când în când ’mi le a putut lăsa, în acesta vacanţă, 
multiplele ocupaţiunî reclamate, în mod permanent, de 
funcţiunea ce ’mi s’a încredinţat, pentru a ve adresa 
acest raport. Prin el me voiu încerca de a ve comu¬ 
nica un resumat fidel de tote cestiunile ce s’aii agitat 
în acest congres, relative la acesta nouă sciinţă nu¬ 
mită «Antropologia criminală», căreea deja savanţii ce 
au creeaf o, şi cari în mare parte aii participat la acest 
congres, ’î aii dat temelii din cele mai solide, făcend’o 
ast-fel să fie deja fecundă în resultate practice, atât în 
interesul sciinţei, cât şi în interesul societăţeî, luminând, 
din ce în ce mai mult şi mai profund, aceste abisuri ale 
criminalităţei, cari preocupă în mod deosebit pe toţi 
omenii de legi, pe sociologii şi antropologii de pretu¬ 
tindeni. 

Voiu căuta, prin acest raport, să expun, în mod cât se 
pote de scurt, tote ideile sciinţifice emise în senul aces¬ 
tui congres, neinsistând însă de cât asupra acelor cestiuni 
ce aii o deosebită importanţă practică şi permiţându’mi 
în acelaşi timp de a arăta folosele imense ce ar resulta 
atât pentru prevenirea crimelor, cât şi pentru amelio- 



rarea morală a criminalilor, din adoptarea şi în ţera 
nostră a acelor mesuri resultate din cercetările antro¬ 
pologice ce se practică cu ore-care succes în cele-alte 
ţerî. 

Domnule ministru, 

In adever, Antropologia criminală este, dupe cum 
am dis şi dupe cum D-v6stră cunosceţî atât de bine, 
o sciinţă cu totul nouă, unde, în cestiunile de cea maî 
mare şi mai gravă importanţă, savanţii şi profundii ob¬ 
servatori umblă încă pe dibuite. 

Şi nici nu se pote alt-fel, când nu sunt de cât 20 
ani de când s’aîi început primele cercetări antropolo¬ 
gice. Cu tote cercetările de psichiatrie ale lui Pinel, 
Esquirol şi Morel, cu tote că Broca a pus cel d’ânteiu 
temeliile unei Antropologii, cu tote că Orlila şi Tardieu 
au creeat Medicina legală, totuşi, întrega lume savantă 
de antropologi e unanimă în a recundsce că adevăratul 
creeator al acestei noui sciinţe este Cesar Lombroso 
prin cartea sa L’uomo delinquente. 

Lombroso, considerând pe criminal ca fruct al eredi- 
tăţei, al atavismului, a creeat o adevărată scolă, grupând 
împregiurul lui o adevărată falangă de medici şi de le- 
gişti italiani, din cari cei mai distinşi representanţi 
sunt, fără înduoială, Enrico Ferri şi baron Garofalo, cari 
au continuat şi au completat opera magistrului prin 
studii briliante.’ 

Lucrările scolei italiane dau impulsul, pun pe lucru,^ 
pe cercetări asidui, pe antropologiştii celor-alte ţări şi 
ast-fel vedem că se formeză în Francia alte duoă scoli 
antropologice în oposiţiune cu scola italiană : 

I. Şcdla spiritualistă, care m^i vede în crimă de cât 
un fapt de domeniul absolut al moralei, şi al cărei şef, 
ca să dicem aşa, D. A. Guillot, a combătut cu un rar 
talent, prin operile sale Le crime şi La France crimi- 
nelle, teoriile scolei italiane ; 

II. Scola numită positivistă, represintată prin Lacas- 
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sagne, Emile Laurent şi Tarde, şi care explică crimina¬ 
litatea înăsciită, nu prin atavism ca Lombroso, ci prin 
degenerarea fisică a delicuenţilor, punând în acelaşi 
timp în relief influenţa enormă a mediului social asu¬ 
pra criminalilor, cestiune care nU preocupă absolut de 
loc pe scola italiană. 

In acelaşi timp, în Francia, se descoperă metoda iden- 
tificăreî antropometrice de către distinsul meii amic 
D..A. Bertillon, metodă care pretutindeni, pe unde se 
aplică, dă sciinţeî penale un serviciu imens. 

Toţi ceî-alţi antropologişti din cele-alte ţerî se repar- 
tiseză mai mult saîi mai puţin în aceste trei scole. 

Savantele lupte urmate între represintanţii acestor 
scole, prin opere de cea mai mare valore, aii dat un im¬ 
puls enorm Antropologiei criminale^ provocând în 1885 
primul congres de antropologie ce s’a ţinut la Roma. 

In acest prim congres, lupta a fost gigantică între 
represintanţii scolei italiane şi ai celei francese, şi suc¬ 
cesul bine-meritat a fost al D-lui Lacassagne care a 
combătut cu vigore, cu probe irefutabile, ideile lui Lom¬ 
broso. 

Dupe patru ani, la 1889, un al duoilea congres de 
antropologie criminală se ţine la Paris. 

Şi în acest congres lupta între cele diioe sc61e se con¬ 
tinuă, cu mai multă vigore, cu mai mult talent, adu¬ 
când fie-care representant noui fapte, noul exemple, 
noui cercetări.' 

Victoria a fost şi de astă-dată, şi o victorie strălucită, 
tot a scolei francese, ipotezele lui Lombroso neputend 
rezista serioselor critice la cari aii fost supuse. 

Vorbind de resultatul acestui al duoilea congres ţinut 
la Paris, Tarde se exprimă ast-fel: «pretinsul tip criminal 
a eşit de aci cu totul estropiat sau mai bine redus în 
stare de fantomă gata de a dispare». Şi mai departe, 

■continuând, dice : «O sciinţă născândă trebue să consi¬ 
dere ca un câştig perderea chimerilor sale, cari ar fi 
putut să ’i rătăcescă primii paşi. E timp de a înlocui 
umbrele prin corpuri şi conjecturile prin certitudini. 



El bine, resultatul practic al congresului din 1889 a 
fost că el a pus în adevărată lumină preponderanţa cău¬ 
şelor sociale ale delictului şi, prin urmare, urgenţa de a 
trata Antropologia criminală, înainte de tdte, ca pe o 
psichologie şi o sociologie criminală«. 

Congresul din 1889 se închide prin următorele cuvin¬ 
te ale presidentului seu, ilustrul meu profesor Brouadel : 

»Problema ce D-v6stre aţi pus’o, este pote cea mai 
înaltă problemă a filosofiei; ea a preocupat pe cugetă¬ 
torii din tdte timpurile şi din tdte ţările. 

»Suntem noi prada unui destin implacabil ? Avem 
noi plenititudinea liber tăţei nostre individuale ? Acestă 
libertate este ea câte o dată limitată ? Este ea deosebită 
pentru fie-care din noi ? 

»Noi am adus materialele unui viitor edificiu; dar 
planul, dimensiunile sale nu sunt încă fixate şi, dacă 
posedăm câte-va pietre destul de fm lucrate, noi nu 
seim încă unde să le aşedăm. 

»Cu tote acestea, nu e numai chaos în opera nostră. 
Noi ne am întrebat dacă există o predisposiţie pentru 
crimă. Acestă idee de ereditate se impune. Acestă fata¬ 
litate, care lovesce pe toţi membrii unei aceleeaşi fa¬ 
milii, a fost una din isvorele cele mai fecunde din cari 
s’ati adăpat marii tragediani Greci; ea a fost relatată, 
studiată de istoricii tutulor timpurilor ; ei au urmărit’o 
în familiile suverane; în sferşit ea este ceva obicinuit, 
observată dilnic de alienişti. Ceea ce este adevărat pen¬ 
tru alienat, n’ar putea să fie ore şi pentru criminal ? 

«Născut bine conformat, atât din punct de vedere 
moral, cât şifisic, copilul nu pote suferi, printr’o desvol- 
tare imperfectă, diformări naturale sau psichice, cari 
creează o predisposiţiune criminală dobândită ? 

«Fără o ereditate rea, fără nici o turburare patolo¬ 
gică saîi de desvoltare, un copil născut onest, nu va 
suferi el, aşezat într’un mediu demoralisat, influenţele 
cele mai rele ? Va fi în deajuns numai aceste influenţe 
pentru a face din el un criminal? 

«Dacă tote aceste cestiuni ar fi resolvate în mod afir- 



mativ, ar trebui încă să ne întrebăm: ce parte trebue fă¬ 
cută intervenirei reciproce a fie-căreea din aceste cause ? 
Putem noî distinge, în mi(Jlocul acestor factor diferiţi, 
puterea fie-căruia dinei ? Cunoscem, noî cbiar, existenţa 
tutulor acestor factori ? . 

jîUnul singur dintre ei este în de ajuns pentru a pe- 
n cetini copilul cu sigiliul unei fatalităţi absolute ? 

»D-v6stre n’aţi uitat acest strigăt scăpat, faţă de a- 
wcestă idee, din inima unuia din colegii noştri : ^A- 
wcesta, cbiar dacă ar fi adevărat, n’o spuneţi nici o dată: 
«copilul care s’ar crede perdut, n’ar mai face nici o 
«sforţare spre bine, educatorul ar fi descuragiat«. 

«Colegul nostru ne a pus în faţa practicei şi noî sim¬ 
ţim că daca filosoficesce suntem liberi de a scotoci, de 
a răscoli aceste probleme, atunci chiar când noi am fi 
de acord asupra căuşelor şi modurilor de evoluţiune, noi 
n’am sci să intrăm în aplicaţiunile lor, fără să ris¬ 
căm a turbura societatea, fără cbiar a modifica posi- 
ţiunea criminalului într’un sens contrariu dorinţelor 
n6stre«. 

Sub influenţa acestui puternic rechisitor al stărei în 
care se află încă Antropologia criminală, sub influenţa 
acestor nenumărate cestiunî puse de savantul meu pro¬ 
fesor D. Brouardel, cestiunî din cele mai grave, 
cari aşteptă încă resolvarea lor pentru a putea (Jice că 
avem o sciinţă criminală, se hotărasce al treilea Con¬ 
gres de antropologie pentru anul 1892, care să se ţină 
la Bruxelles. 

Programul acestui al treilea congres a fost în mod 
clar indicat prin discursul de închidere al celui de al 
duoilea congres, şi el era format din următorele patru 
părţi: 1) antropologia criminală; 2) psichologia şi psicho- 
patologia criminală; 3) sociologia criminală; 4) aplica¬ 
ţiunile legale şi administrative ale antropologiei crimi¬ 
nale. 

Cu toţii se aşteptau că, în desbaterea acestor impor¬ 
tante cestiunî, lupta dintre şcdla francesă şi cea ita¬ 
liană va continua şi în acest al treilea congres, şi că ea 



va fi şi mai interesantă şi mai tecundă în resultate, 
fie-care luptător aducând cu dânsul noui fapte, noui 
cercetări, noui probe în sprijinul ideilor şi ipoteselor 
lor. Erau cu toţii convinşi că din acesta nouă luptă dată 
pe terenul experienţei şi observaţiunei, «Antropologia 
criminală" nu va putea să liu facă progrese uimitore 
în resolvarea numeroselor cestiuni ce intereseză atât de 
mult atât sciinţa, cât şi societatea. 

Din nenorocire, aceste unanime- aşteptări nu s’aîi 
putut realisa, din causă că representanţii scolei italiane 
s’au abţinut de a participa la acest congres, comunicând 
nestrămutata lor hotărîre prin următorea scrisore ce 
aii adresat’o D-lui Dr. Semal, directorul asilului de 
alienaţi din Mons şi preşedinte al comitetului de orga- 
nisare al acestui congres: 

Iată scrisorea antropologiştilor italiani : 

D-lui Semal, 

Preşedinte al comitetului de organisare al celui de al treilea 

Congres de antropologie criminală.. 

La Bruxelles. 

«Subsemnaţii, mulţumindu-ve de invitarea cordială 
la al treilea Congres de antropologie criminală, care se 
va ţine la Bruxelles de la 7 până la 14 August viitor, 
regretăm că nu putem lua parte la acest congres, pen¬ 
tru următorele motive: 

«De la congresul ţinut la Paris în August 1889 (şi 
ale cărui acte n’au apărut de cât în 1891), cercetările 
sciinţifice de antropologie şi sociologie criminală, de şi 
mărite prin noui studii asupra femeei criminale (Lom- 
brdso, de Ryckere, Aubry, Sergi, Ferrero); asupra pros- 
tituţiunei (Tarnowsky, Tammeo); asupra Întemniţaţilor 
şi bolnavilor din închisori (Laurent, Garnier, Semal); 
asupra copiilor criminali (Raux, Joly, Desarlo, Tommel, 
Rollet); asupra tipului criminal în artă (Lefort), în ana¬ 
tomie (Benedikt, Tenchini, Pehta) şi în fisiologie (Otto- 



lenghi, Gurrieri); asupra psichologiei mulţimeî crimi¬ 
nale (Sighele); asupra alcoolismului (Zerboglio), etc., nu 
sunt cu tote acestea destul de copte pentru a fi aduse 
într’un congres sciinţific, care nu trebue să fie o logo- 
machie maî mult saii mai puţin briliantă, ci o dare de 
semă sumară şi definitivă a nouilor conchiste experi¬ 
mentale. 

»Şi acesta cu atât maî mult cu cât congresul din 
Paris a numit în unanimitate, dupe propunerea D-luî 
Garofalo, o comisiune de şepte antropologiştî, însărci¬ 
nată să facă o serie de observaţiuni comparative, pe 
cari să le presinte viitorului congres, asupra a o sută 
de criminali în vieţă şi asupra a o sută omeni oneşti 
ale căror antecedente atât ale lor, cât şi ale familiilor 
lor, să fie cunoscute în mod perfect. 

Acest vot, însă, n’a priimit de la 1889 nici un înce¬ 
put de executare. 

Ast-fel, dar, însuşi programul acestui al treilea con¬ 
gres se găsesce lipsit de fundamentul faptelor, care sin¬ 
gur ar putea da loc la o discuţiune în adever sciinţifică 
şi conchi^etore. 

^jUrmărind de departe, cu simpatia nostră cea maî 
cordială, silinţele D-v6stre pentru congresul acestei 
nouî sciinţe, ve trimitem urările nostre cele maî sin¬ 
cere». 

Semnaţi toţi antropologiştii italianî în numer de 49, 
în cap cu Lombroso, Ferrero, Garofalo, etc. 

Comunicarea acestei abţineri a fost priimită, natural, 
•cu cea maî profundă părere de reu; totuşi însă, graţie 
aderărilor priimite din tote cele-alte ţerî, acest al treilea 
congres a avut o reuşită completă, dupe cum se va 
vedea din darea de semă a importantelor lui lucrări, 
care a asigurat un succes definitiv nouilor teorii asupra 
Antropologiei criminale. 

însăşi Italia, printr’o fericită şi delicată compensaţie, 
a fost oficial representată la acest congres, prin excelenţa 
sa D., baron de Renzis de Montanoro, trimisul extra- 
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ordinar şi ministrul plenipotenţiar al Italiei la Bru¬ 
xelles. 

Sub aceste auspicii se deschide al treilea congres de 
antropologie criminală, ţinut la Bruxelles în marea 
sală de serbări a palatului Academiilor şi sub preşe- 
dinţa de onore a excelenţei sale D. Le Jeune, ministrul 
de justiţie al Belgiei. 

PRIMA ŞEDINŢĂ 

Duminică, 7 August 1892 

D. Le Jeune, ministrul de justiţie al Belgiei, deschide 
şedinţa, salutând, in numele guvernului şi al ţerei. Con¬ 
gresul, mulţumindu’i că a ales Bruxelles ca sediu al în- 
trunireî sale. 

«Epoca actuală, dice D. Le Jeune, e gloriosă pentru 
antropologia criminală, organisarea luptei contra cri¬ 
mei, îmbunătăţirea sistemului penal, discuţiunea prin¬ 
cipiilor şi a mi^locelor de represiune, apărarea socială 
în contra viciului şi a demenţei, tote aceste cestiunî in¬ 
tră in domeniul seu şi cu cât zona de explorare se 
desemneză mai limpede, cu atât prevenirile în contră’i 
încep să dispară şi împăcarea se face între realităţile 
fisice şi realităţile morale pe cari ea le studiază. 

”A pune represiunea penală în raport cu exacta re¬ 
partiţie a responsabilităţilor, acesta este opera pe care 
congresul o urmăresce, pentru triumful adevărului şi al 
dreptăţei şi pentru binele omenirei». 

Dupe acestă caldă cuvântare a D-lui ministru de jus¬ 
tiţie se alege, prin aclamaţie, biuroul definitiv al con¬ 
gresului, în modul următor: 

Preşedinte de onore; D. Le Jeune, ministrul de jus¬ 
tiţie. 

Preşedinte: D. Dr. Semal, director al asiluluî de 
alienaţi al Statului la Mons, membru al academiei re¬ 
gale de medicină, alienist al administraţiei penitenciare, 
fost preşedinte de onore al congresului din Paris. 
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Vice-preşedinţi: D. Dr. Paul Heger, profesor de fi- 
siologie la universitatea din Bruxelles. 

D. Dr. Lefebvre, profesor la universitatea .din Lou- 
vain, membru şi fost preşedinte al Academiei regale de 
medicină. 

D. Nyssens, profesor de drept criminal la universita¬ 
tea din Louvain, deputat. 

D. Thiry, profes m de drept criminal la universitatea 
din Liege. 

Secretari generali: D. Dr. Houze, medic de spitale, 
fost preşedinte al societăţeî de antropologie din Bruxel¬ 
les, profesor de antropologie la universitatea din Bru¬ 
xelles. 

D. Dr. Francotte, profesor la universitatea din Liege. 
Secretarî-ajutorî: D. Dr. De Boeck, medic al casei 

de sănătate din Uccle. 
D. P. Hymans, advocat la Bruxelles. 
D. Is. Maus, doctor în drept şi filosofle la Bruxelles. 
D. P. Otlet, advocat la Bruxelles. 
Chestor-casier: D. Van Gael, şef de divisie la direc¬ 

ţia generală de higienă şi la seryiciul sănetăţeî din mi¬ 
nisterul agriculturei, industriei şi al lucrărilor publice. 

D. Dr. Semal, preşedinte, mulţumind congresului în 
numele biurouluî, adaogă următorele : 

«Antropologia criminală este, în adevăr, dominată de 
o principală grije, aceea de a cruţa cât maî mult 
posibil societăţeî, regretul de a fi lovit pe nerespon- 
sabili, dându’i în acelaşi timp midloce maî sigure pentru 
a’î asigura liniştea. 

«Ar fi o glorie contemporană acesta, de a imprima 
sciinţelor penale acestă mişcare reformatore ce va da so¬ 
cietăţeî putinţa de a exercita, în represiune, protecţiu- 
nea luminată pă care ea o datoresce celuî maî modest şi 
maî incomod din membrii seî; de a se afirma că interesul 
societăţeî este legat de îndeplinirea acestei datorii, pentru 
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•că ast-fel se vor descoperi şi isvorele criminalităţei şl 
midlocele de a le combate. 

«Belgia, din acest punct de vedere, are drept de a se 
mândri. 

«Legea asupra condamnărei condiţionale, care lasă 
judecătorului facultatea de a amâna o expiaţiune pâte 
nefolositore, nu obligă ea pe judecător de a presimţi 
disposiţiile intime ale justiţiabilului şi a se îngriji ast¬ 
fel de elementele individuale ale delictului ? 

«Proiectele de legi asupra protecţiunei copilăriei, con¬ 
jurând crima prin epuraţiunea mediurilor sociale, orga- 
nisarea patronagielor, atenuând urmările reintorcerei 
premature în societate, sunt opere născute din antropo¬ 
logia criminală şi trădeză în evoluţiunea lor progresivă 
trebuinţa de încuragîare a nouilor tendinţe. 

jîldeea conducetore a organisatorilor acestui congres a 
fost de a pune mal cu semă în lumină circumstanţele, 
forte numerose, în cari voinţa se încovoe, se întunecă şi 
devine criminală sub presiunea netăgăduită a condi- 
ţiunilor adesea morbide, tot-d’a-una excepţionale, de 'a 
reclama pentru ele mesurî speciale 'şi de a utilisa tote 
competinţele, tote bunele-voinţî pentru a le precisa ter¬ 
menii şi valdrea. 

»Me veţi scusa dacă voiîi sintetisa, prin câte-va 
exemple, importanţa particulară ce o va presenta cestiu- 
nile pe cari sunteţi chiămaţi a le desbate: 

«Experienţa a demonstrat că actele omenesc! îşi pot 
procura elementele determinaţiunei lor din necesităţile 
organismului, de unde obligaţia pentru criminalişti de 
a studia patologia criminalului şi de a degagla în ace¬ 
laşi timp influenţa mediurilor a căror acţiune deleteră 
se resimte asupra degenerescenţelor, alteraţiunilor şi 
deviaţiunilor morbide. 

«Trebue dar a se apela, înainte de tote, la medicina 
mintală pentru a precisa semnificarea semnelor notate 
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la aceşti nenorociţi, cari personifică, pentru a dice ast¬ 
fel, tendinţa criminală. 

«Dar criminalul apare asemenea ca o entitate psicho- 
logică, a cărei existenţă e lipsită de ori ce caracter exte¬ 
rior, şi atenţiunea D-v6stre va fi chiămată, asupra acestor 
particularităţi de ordin intelectual, prin revelaţiuni ine¬ 
dite asupra obsesiunilor criminale morbide. 

«Acestea descopere, în adever, mecanismul acestor 
situaţiuni deconcertante, unde consciinţa asistă cu du- 
i'ere la distrugerea unei voinţe care n’are putere de ase 
smulge din acea strîngere penibilă şi tiranică ce o tâ- 
rasce în calea crimei. 

«Alte studii ve vor face să asistaţi la aceste perderi 
ale personalităţei sub presiunea unei su gestiuni străine, 
ale cărei acţiuni şi ruagii rămân încă obscure. 

«Altele ve vor semnala analogia între organismele so¬ 
ciale şi organismele umane, descriind mulţimele com¬ 
pacte de omeni supuşi la influenţe latente şi misteriose, 
arătându-le în peri oda unor impulsiuni tot atât de su¬ 
bite ca şi curiose şi rostogolind u-se în crimă cu apa¬ 
renţele celei mai formale zăpăceli de minte. 

«Noi nu ne am împlinit datoria care ne a fost impu¬ 
să, dacă, în preocupaţiunile D-v6stre, n’am fi lăsat o largă 
parte aplicaţiunilor biologiei şi sociologiei criminale şi 
în particular acelora cari intereseză siguranţa publică. 

Învăţămintele acestor sciinţe avend de scop de a evita 
loviturile nedrepte date neresponsabililor, ar fi un forte 
funest present dacă ar avea ca singur efect de a rearunco- 
in curentul social aceste fiinţe a căror instabilitate morală 
constitue un pericol permanent; asemenea ele tind de a 
provoca măsuri speciale faţă de acel pe cari ignoranţa 
nostră, mal mult de cât perversitatea lor, ne obligă de a’l 
califica ca incorigibili. “ 

Dupe acestă cuvântare a preşedintelui congresului, 
din care n’am notat de cât părţile cele mai importante, 
se dă citire listei delegaţilor oficiali ai guvernelor 
străine. 
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Ţerile cari aii avut delegaţi oficiali la acest congres 
, sunt următorele : Belgia, Brasilia, China, Danemarca, 
Statele-Unite ale Americei, Statul-Liber de Orange, 
Francia, Ungaria, Italia, Japonia, Paraguai, Ţerile-de- 
Jos, Persia, Portugalia, Rusia, Serbia, Elveţia şi Ro¬ 
mânia. 

Pe lângă acestea, societăţile savante din Belgia, din 
America, din Francia şi din Rusia aii avut representanţi 
oficiali. 

Se aleg mai mulţi preşedinţi de onore ai congresului, 
între cari şi subsemnatul a avut distinsa onore a figura, 
acesta de sigur ca o atenţie deosebită dată ţerei căreea 
aparţineam şi onor. guvern ce representam. 

ŞEDINŢA A Il-a 

Luni, 8 August (dimineaţa) 

Obsensiunea de a omorî.—Asupra acestei importante 
cestiuni, D. Dr. Ladame, privat-docent la universitatea 
din Geneva, delegatul oficial al Elveţiei, presintă un im¬ 
portant raport întemeiat pe mai multe observaţiuni 
proprii, conchidend că trebue a face o grupă a parte din 
acei alienaţi omucidi cari sunt împinşi la omor prin aşa 
numitele ohsesiunî patologice. 

Obsesiunea de a omorî aparţine marei clase a nebu¬ 
niei hereditare, ca şi dipsomania, kleptomania, etc. Ea 
se presintă de obiceiu sub forma unui «sindrom episo¬ 
dic» al degenerărei mintale. 

D. Dr. Ladame împarte pe ace.şti obsedaţi omucidi în 
duoe clase : 

I. Aceia ale căror obsesiuni remân teoretice, adică 
cari au ajuns la actul omucidului. 

II. Aceia cari fac tentative de omor sau cari comit 
omucide în urma obsesiunilor lor impulsive. 

Obsesiunea la omor se observă câte o dată isolat la 
dre-cari ereditari. Ea pote reveni prin accese intermi¬ 
tente sau periodice şi atunci ea formeză o varietate cli¬ 
nică importantă prin sine ensăşî şi nu este numai un 



sidrom episodic, mobil şi transitoriii, al unei degenerări 
mintale, dupe cum acesta se vede la un mare număr 
de ereditari degeneraţi. Ea pote persista în timp de mai 
mulţi ani şi dobendesce ast-fel o extremă importanţă în 
medicina legală. 

Obsesiunea de a omorî se presintă în stare spora¬ 
dică, dar, mai adesea, sub formă de epidemie morală, în 
urma crimelor devenite celebre prin descrierile făcute de 
Ş,iare sau în urma execuţiunilor capitale. 

Majoritatea membrilor congresului cari aii participat 
la discuţiunea conclusiunilor acestui important raport 
al D-lui Dr. Ladame, aii admis aceste conclusiuni, adu¬ 
când noui fapte în sprijinul lor, recunoscând că în pe¬ 
nitenciare sunt forte mulţi criminali de aceştia obse- 
sionişti, şi ceva mai mult, sunt chiar recidivişti mai cu 
semă hoţi, pecari D. Benedict, profesor la Universitatea 
din Viena, îi numesce în mod paradoxal «recidivişti 
oneşti» cari luptă mult timp, cu o energie extraordinară, 
contra tentaţiunilor născute, dar cu tote acestea tot- 
d’a-una sucombă. 

Cu totă acestă recunoscere, nici o voce nu s’a ridicat 
contra D-lui Benedict, când acesta a arătat că tot tem¬ 
niţa şi puşcăria este locul unde trebue tratată fie-care 
formă a acestei moral insanity, sau a acestei nebunii 
morale. 

Cu acestă ocasiune, D. Dr. Aubry, din Francia, a pro¬ 
pus congresului de a studia pentru sesiunea viitore 
mi(J16cele profilactice de a împedica presa să dea în ex- 
tenso istorisirea crimelor sau a desbaterilor cari aii loc 
la curţile cu juraţi, lucru care contribue în mare parte, 
dupe arătările D-lui Dr. Ladame, ca aceste obsesiuni 
la omor să devină adevărate epidemii morale. 

La acestă propunere D. preşedinte Dr. Semal a răs¬ 
puns următorelă: 

«Veţi obţine cu greii satisfacţie, mai cu sămă într’o 
ţeră ca Belgia, care a înscris libertatea presei în pactul 
său fundamental.» 
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Terminându-se cu discuţiunea acestui raport, D. Dr. 
■Dallemagne, delegatul societăţeî de antropologie din 
Bruxelles, dă citire raportului seu care trateză despre : 
Etiologia funcţională a crimei. 

Gonclusiunile acestui raport sunt următorele : 
«Studiul problemei crimei trebue să fie, înainte de 

tote, studiul psichofisiologic al criminalului. Acest stu¬ 
diu nu se pote face de cât în condiţiunile următore : 

«A privi evoluţiunea individuală şi evoluţiunea so¬ 
cială ca subordonate la trei feluri de factori, pe cari îî 
voni numi nutritivi, genesicî şi intelectuali. 

«A readuce ori ce act normal individual sau social la 
acţiunea mai mult sau mai puţin directă a unuia din 
aceşti trei factori, sau a resultantei mai multora din ei. 

«A căuta, în actele patologice sociale, deviaţiunile 
morbide sau cel puţin anormale a unuia sau a mai 
multora din ace.ştl factori. 

»A coprinde în aceste deviaţiuni, maiânteiu de tote, 
efectele nesatisfacerei pur şi simplu a trebuinţei. 

»In urmă a vedea la ce circumstanţe particulare 
acestă nesatisfacere a unei trebuinţe determinate a im¬ 
primat un caracter care pote să’l apropie sau să’l de¬ 
părteze, în mod considerabil, de trebuinţa normală fisio- 
logică. ^ 

»In fine, a căuta, în stările degenerate sau desechi- 
librate, filiaţiunea anomaliilor succesive suferite de unul 
din factorii noştri sau de mai mulţi dintre ei, anomalii 
a căror resultantă finală constitue stările de degenerare 
şi de desechilibrare.» 

Asupra acestor conclusiuni, D. Dr. Decterew, delega¬ 
tul societăţeî ruse de igienă publică, şi D. Drill, advocat 
la Moscova, au observat că D. Dallemagne a ţinut forte 
puţin socotelă de factorul social al crimei. 

Ambii oratori aii susţinut ideea că crima este tot- 
d’a-una consecinţa a duoi factori: ânteiu, factorul so¬ 
cial care formeză naturele viţiose, predispuse la crimă, 
şi cari le împinge la crimă în condiţiunî date şi pe uamă 
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vine natura organică, adică natura viţidsă în sine care 
îî târasce la crimă. 

D. Dallemagne s’a raliat la aceste observaţiunî, recu¬ 
noscând că societatea jocă un rol forte considerabil în 
criminalitate şi în etiologia crimei. Dacă nu a vorbit 
de acest foctor este că D-sa nu a voit a se ocupa în ra¬ 
portul său de cât numai de factorul biologic. E adevă¬ 
rat, dice D-sa, că societatea creează trebuinţe şi obice¬ 
iuri, că ea specialiseză întru cârt-va vieţa individului. 
Mediul social, modifică condiţiunile de nutriţiune, de 
reproducţie şi de inteligenţă a fiinţei umane. Indivi¬ 
dul, din causa unor condiţiuni speciale sociale, pote fi 
târât la comiterea unei crime. Dar nu este mai puţin 
adevărat că actul fisiologic normal este destinat, în 
tdte caşurile, de a satisface necesităţile funcţionale. 

La temelia crimei celei mai imputabile societăţeî 
există tot-d’a-una factorul biologic, care, la urma ur¬ 
melor, apare ca o causă eficientă într’o prea largă mă¬ 
sură, dice, terminând, D. Dallemagne. 

ŞEDINŢA A IlI-a 

8 August (dupe prând) 

D-na Dr. Paulina Tarnowsky, din Petersburg, comu¬ 
nică resultatul observaţiunilor ce a făcut asupra or¬ 
ganelor simţurilor la 200 femei din centrul Rusiei, îm¬ 
părţite in patru grupe de câte 50 persone fie-care, adică 
50 femei omucide, condamnate Ia muncă silnică, 50 
hoţe recidiviste, 50 prostituate obicinuite şi 50 ţărance 
oneste şi sănetose, luate ca midloc de comparaţie. 

Din numerosele tablouri statistice presintate de D-na 
Tarnowsky, resultă următorele: 

1) Câmpul vizual al femeilor omucide este mai 
strimt; 

2) Sensaţiunile gustului nu presintă deosebiri apre¬ 
ciabile la femeile criminale; 

3) Acuitatea odoratului şi a audului e mai mică la fe¬ 
meile omucide şi la prostituate; 



4) Sensibilitatea tactilă este forte micşorată Ia fe¬ 
meile omucide; 

5) Sensibilitatea durereî, cu mici diferinţe, s’a cons¬ 
tatat aprope egală la câte’şi patru categorii de femei; 

6) Prostituatele, cari tote aveau părinţi alcoolici şi 
cari şi ele singure erau dedate la beutură, presentau 
anomaliele reflexului patelar în 54 caşuri la sută. 

D. Dr. Keqer, profesor de fisiologie la Universitatea din 
Bruxelles, arătând importanţa observaţiunilor D-nei 
Tarnowsky, de unde resultă că nu există mari deose¬ 
biri între simţurile femeilor normale şi criminale, dice 
următdrele: 

«Organul simţurilor, «instrumentul», dacă pot a me 
exprima ast-fel, este excelent, dar uvrierul care trebue 
a se servi de el, creerul care trebue a ’l întrebuinţa, va- 
loreză cu atât mai puţin, cu cât el face un reu serviciu 
cu un bun instrument». 

D. Benedikt, profesor la Universitatea din Viena, care 
presideză acestă şedinţă, mulţumesce, în numele con¬ 
gresului, D-nei Tarnowsky, de felul cu care a urmărit 
cercetările sale. 

D-sa însă afirmă, relativ la sensibilitate, că crimi¬ 
nalii au o mare resistenţă la durere; dacă se rupe osele 
unui om barbar, unui criminal, lucrul nici nu se obser¬ 
vă ; pe când un om civilisat va fi imediat apucat de fe¬ 
bră. D-sa crede că acestă resistenţă a criminalilor la 
traumatism este care ’i face ca ei să fie atât de crudi. 

D. Debierre, profesor de anatomie la facultatea de me¬ 
dicină din Lille, face o comunicare din care resultă că 
fosseta vermienă a osului occipital, care, dupe Lombroso, 
este cea mai caracteristică şi cea mai atavică din ano- 
maliele craniului criminalilor, iTare absolut nici o va- 
lore în antropologia criminală, de 6re-ce ea se întâlnesce 
nu numai la asasini, dar şi la omenii oneşti, şi la hoţi, 
şi la prostituate, şi la otrăvitore, etc. 
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D. Dr. Lacassagne, profesor la facultatea de medicină 
din Lyon, face o importantă comunicare asupra senti¬ 
mentelor primordiale ale criminalilor. 

D-sa demonstra că crima are duoî factori: un factor 
individual, căruia nu ’i dă o mare importanţă, şi un 
factor social, care e cel mai important. 

Gestiunea criminalului trebue să fie cu totul deose¬ 
bită de aceea a alienatului criminal, care trebue chiar 
eliminată din antropologia criminală, de 6re-ce ceea ce 
constitue crima este voinţa. 

Contrariu părerei scolei italiane, D. Dr. Lacassagne 
susţine că tipul criminalului născut nu există, şi apoi 
continuă în următorul mod: 

))Eu disting trei categorii de criminali: frontalii saii 
intelectualii, parietalii sau impulsivii şi occipitalii saii 
emotivii. Ceea ce ’mi pare mai predominant în studiul 
particular al criminalului este partea occipitală a 
creerului. 

«Eli cred că instinctele se pot deosebi în instinct nu¬ 
tritiv saii conservator, în instinct sexual, matern, cons¬ 
tructor, distructor, în instinct de cominaţiune, de or¬ 
goliu, de vanitate, etc. Creerul este un conglomerat de 
organe, cari servă de sediu al acestor instincte sau fa¬ 
cultăţi ce pot avea, la un moment dat, o funcţionare 
predominantă, şi în acesta constă preponderanţa unuia 
■din aceste instincte asupra altuia, care domină câte o 
dată întrega situaţiune. 

;>Nu există om care să nu aibă pasiunea sa domi¬ 
nantă. Şi acesta explică de ce criminalii sunt fără jude¬ 
cată, imprudenţi şi neprevedetori. Din contra, echili¬ 
brul cerebral constitue virtutea, adică adaptarea cea 
mai bună la vieţa socială. Instinctele occipitale sunt în 
raport cu viscerile şi, prin urmare, cu nutriţia. 

^Factorul social şi mediul în care trăim sunt forte 
importante; aceşti factori influenţeză mai cu semă asu¬ 
pra părţei occipitale a creerului. Dacă nu există un 
•echilibru perfect, ne găsim faţă de viţiu, de crimă, de 
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revoltă contra stărei sociale. Acesta explică crimele pro¬ 
vocate de miserie. 

«Stiidiul funcţionarei cerebrale trebue dar să predo¬ 
mine, şi pe acest studiu trebue să se întemeeze teoria 
criminalităţei. 

.')Până acum, în studiul criminalităţei, tdtă preocu¬ 
parea a fost concentrată asupra constatărilor anatomice 
şi exteridre. Ar fi mult mai bine şi ar fi de o mult mai 
mare valore dacă s’ar căuta să se afle cari sunt instinc¬ 
tele ce devin de o dată predominante şi cari sunt influ¬ 
enţele sociale cari influenţeză în mod brusc asupra pre¬ 
dominanţei cutăruî sau cutăruî instinct". 

Terminând, D. Dr. Lacassagne îşî resumă ast-fel ob- 
servaţiunile sale: 

wAstădî justiţia vestejesce, temniţa conrupe, iar socie¬ 
tăţile au criminalii pe cari îîmerită". 

D. Năcke, medic alienist din Leipzig, arată că nu există 
nici un fapt patologic care să demon stre că inteli¬ 
genţa nu residă de cât în partea anterioră ă creeruluî, 
în regiunea frontală, şi că instinctele sunt localisate în 
partea laterală sau occipitală. 

D-sa arată în acelaşi timp că nu crede în existenţa 
instinctelor înăscute. 

D. Dr. Cuylits, medic şef al asilidul de alienaţi din 
Bruxelles, face o comunicare asupra origineî morbide a 
caracterelor recunoscute la criminalii născuţi, conchi- 
dend; 1) că criminalul născut nu există; 2) că degene¬ 
ratul criminal este de sigur victima educaţiunei viţiose 
a mediului social şi a alcoolismului şi că el trebue se¬ 
chestrat în închisori unde să fie susceptibil la educaţiune 
şi la amendare; 3) nebunul moral nu trebue să fie con¬ 
fundat cu degeneratul criminal, el nu trebue să fie in¬ 
ternat de cât în asilurî. 

D. Dr. Dekterew, medic alienist la Petershurg, atrage 
atenţiunea congresului asupra unei categorii de indi¬ 
vid! pervertiţi din cea mai fragedă copilărie şi pe cari 
nici o educaţiune morală nu ’i pote atinge. Aceştia sunt 



descendenţii alcoolicilor cronici. Mai tot-d’a-una ei sunt 
atinşi, într’un grad mai mult sau mai puţin pronunţat, 
de degenerescenţă şi chiar de nebunie morală; ei nasc 
cu sigiliul ereditar al părinţilor lor: nesimţirea morală 
şi stigmate fisice. 

Aceştia nu sunt criminali născuţi în sensul precis al 
cuventului ? Educaţiunea n’are nici o influenţă asupra 
lor: ei cad in crimă, la celed’ânteiu greutăţi ale vieţei. 
Ce ’î ar putea reţine ? Simţul noral născut . . ? Ei, din 
nenorocire, nu ’l aii moştenit. 

Aceştia sunt criminalii născuţi, prin excelenţă, dice 
D. Dekterew. 

D. Daiiîol, directorul coloniei agricole din Loge (Fran- 
cia), convins, ca şi D. Dr. Lacassagne, că ceea ce trebue 
studiat cu deosebire în antropologia criminală este ca¬ 
pul,. comunică că a inventat un aparat pe care ’l a numit 
capacimetru, care dă, prin nisce linii de o exactitate ri- 
gurosă, expresiunea formelor capului. 

Acest instrument, arătând progresiunile sau schimbă¬ 
rile operate în liniile capului, se pote ţine ast-fel o ade¬ 
vărată comptabilitate despre progresele sau regresele 
inteligenţei sujetului. 

D. Dalifol crede că, întrebuinţând acest aparat, an¬ 
tropologia criminală va face mari progrese, progrese pe 
cari nu le pote face nici cu ochiul, nici cu fotografia, 
cari mai tot-d’a-una înşeală şi induc în erore. 

D. Dr. Motet, medicul şef al casei de educaţiune corec- 
ţională din Paris, citesce un important raport al seîi 
asupra mobilurilor delictului şi crimei la copil şi la adult, 
asupra căruia îmi voiu permite a insista mai mult, 
cestiunea fiind de un interes palpitant. 

D. Dr. Motet, ca şef al casei de educaţiune corecţi(3- 
nală din Paris, trăind într’un important mediii de ob- 
servaţiune asupra copiilor delicuenţi, ’şi a putut forma 
ast-fel o opiniune, întemeiată pe probe irefutabile, asu¬ 
pra A’-alorei intelectuale şi morale a acestor copii; de 



aceea, dupe cum am dis, comunicarea D-sale e de cea 
roaî mare importanţă. 

D. Dr. Motet, în urma a numeroselor observaţii fă¬ 
cute asupra a sute de copii de la 14—15 anî, cari sunt 
aduşi, în fie-care an, în casa de corecţie din Paris, a ajuns 
a împărţi acesta teneră populaţie de delicuenţî în trei 
categorii: 1) delicuenţii de aventură; 2) delicuenţiî in¬ 
stinctivi, şi 3) nu delicuenţiî alienaţi, ci debilii intelec¬ 
tuali. 

In prima categorie intră copii cari, împinşi de curio- 
sitate, de o exuberantă activitate, părăsesc casa părin- 
tescă şi vagabondeză, adică comit un delict de un va- 
gabondagiii aşa dis intelifient, pentru a vedea un 
oriisş mare, pentru a vedea marea, pentru a călători cu 
vaporul, etc. Acest delict, fie simplu, fie' complicat cu 
un furt, pentru a ’şî putea lua un bilet de drum de fer, 
un bilet de vapor, etc., este un delict nevinovat care 
n’ar trebui să fie judecat în mod sever. 

Tot în acestă categorie intră copii cari, seduşi de di¬ 
ferite obiecte ce umplu etalagele magazinelor, şi neîn- 
telnind nici un obstacol care să’î reţină, cedeză la ceva 
impulsiv, întinde, mâna şi fură un obiect ce T a fascinat. 
Ei bine, aceşti copii nu sunt nici rei, nici perverşi, şi 
mai cu semă nu sunt incorigibili. 

Cu totul alt-fel sunt delicuenţii instinctivi din a duca 
categorie. Aceştia se pot recunosce la prima vedere, fi- 
sionomia lor fiind cu totul deosebită de, a celor prece¬ 
denţi. Ei se înfăţişeză cu o fisionomie încruntată, încbi- 
sdrea ’i sperie, ei nu au nicf ruşine, nici remuşcărî. 
Mint cu indrăsnelă, aruncă pe un altul gre.şela de care 
sunt acusaţi, iar eî n’au făcut nimic, nici n’aîi eşit din 
casă, etc. Printre aceştia se găsesc şefi de mici bande, 
adesea forte bine organisate, cari devasteză cartierele ce 
le aleg, şi fug, ca ciorile de pe câmpuri, îndată ce zăresc 
chipiul sergentului de oraş. 

Dr. Motet a fost speriat de perversitatea precoce a 
acestor copii.Cei mai mulţi sunt slabi, prăpădiţi, eî au deja 
toate viciurile, pe cari le mărturisesc cu un cinism re- 
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voitător. La toţi le plac, din instinct, beuturile alcoolice, 
şi pentru a ’şî satisface, în special, acesta plăcere, eî 
fură. Alţii tot ce fură duc la femei, de cari nimeni n’ar 
putea crede că au deja trebuinţă. 

Unii din aceşti instinctivi presintă un caracter forte 
important, acela al violenţei. In oraşele mari se găsesc 
copii cari dau cu cuţiţul, cari trag cu revolverul; im¬ 
pulsivitatea lor naturală se complică cu o cutezanţă 
cai'e merge crescend şi care, de multe ori, ajunge la acte 
de violenţă de necredut. 

Ceea ce e' de observat, este că toţi aceşti copii n’au 
nici un semn de degenerare; singura lor anomalie este 
perversitatea precoce. 

Vorbind despre causa acestei perversităţi, Dr. Motet 
spune că ea nu este de cât de ordine morală, de ordine 
socială. Iată cum D-sa se exprimă; 

!>Când vieţa de familie abia există, când legăturile ce 
o legă sunt forte slabe, cum voiţi ca educaţia morală a 
copilului să se potă face ? Şi dacă el n’are înaintea ochi¬ 
lor de cât exemplul luptelor, certurilor născute din 
reua purtare a tatălui sau a mamei, dacă el e faţă la 
scene brutale, a căror causă este mai tot-d’a-una beţia, 
dacă ’el trăiesce într’o stare de promiscuitate revoltă- 
tdre, cine ar mai putea să se mire de ravagiile produse 
de aceste condiţiuni de igienă morală atât de defectuose ? 
Fără nici o supraveghiare, petrecendu’şi t6tă diua în 
stradă cu semenii sei, lipsiţi asemenea ca şi el de ori ce 
direcţiune, fără nici una din acele afecţiuni tutelare cu 
cari noi ne încongiurăm copii, el cresce fără să ’î 
trecă prin minte că are veri o datorie de' îndeplinit; el 
este cu totul înclinat de a face ceea ce a vedut făcendu- 
se şi legea de imitaţie ’i se impune cu o energie sălba¬ 
tică; Nu esit de loc de a face responsabil mediul social 
de delictele acestor copii cărora totul le lipsesce: chiar 
acea probă a tât de naturală de simpatie, o visită cel pu¬ 
ţin a unuia din ai lor atunci când porţile casei de edu- 
caţiune corecţională s’aii închis dupe eî. Din 390 copii 
supuşi corecţiunei in virtutea art. 66, 67 şi 69 din co- 



dul penal francez, 273 n’au fost nici o dată visitaţi de 
cine-va! Unde sunt tdte sforţările cari se fac, pentru 
instrucţiunea populară ? Legile fac instrucţiunea obli¬ 
gatorie şi, o spun cu adâncă părere de reu, indiferenţa 
părinţilor este complicea lenei copilului. E un numer 
considerabil de analfabeţi printre tinerii închişi la casa 
de corecţie. De aceea prima preocupaţiune a administra* 
ţiunei penitenciare este aceea de a le da instrucţiunea 
de la care ei au sciut să se sustragă». 

In a treea categorie de copii delicuenţi am arătat că 
D. Motet claseză pe debilii intelectuali, adică pe acei de¬ 
generaţi cari nu aii atins încă gradul de alienaţi. 

D. Dr. Motet arată că aceştia presintă următorele ca¬ 
ractere ; 

înainte de a ajunge la delict, ei se remarcă printr’o 
mobilitate excesivă a sentimentelor şi a ideilor; inega¬ 
litatea umorului lor, alternativele de excitaţie şi de de¬ 
presiune pe cari le presintă,, de multe ori deruteză pe 
acei ce ’I examineză. Dacă aparţin unor familii eu mid- 
loce, mediul îi mai susţine cât-va timp; dar într’o di, 
căderea prevedută, fatală, se întâmplă sub forma unui 
eveniment grav, care nu miră de cât pe acei cari nu sunt 
obicinuiţi cu aceste deviări, cu aceste perversiuni; 

De la 16 până la 20 ani, scena se schimbă, evoluţiu- 
nea pubertăţei este completă, noui pofte se deşteptă, şi 
de aci înainte veţi avea aface cu un numer considera¬ 
bil de delicte, ba chiar de crime, cari n’au alt mobil de 
cât satisfacerea unor înclinări cu totul egoiste. Ei n’au 
nimic în inimă, totul în ei este egoist şi laş, şi aceştia 
sunt, în timpurile actuale, delicuenţii cei mai periculoşi 
pentru societate. Printre ei se recruteză criminalii 
cei mai cutezători. Aceştia nu mai sunt delicuenţi in¬ 
stinctivi, ei devin delicuenţi de obiceiii, şi mediul social 
în care trăiesc înăbuşesce în ei ori ce urmă ar fi putut 
să mai rămână de onestitate, ori ce rămăşiţă a unei e- 
ducaţiuni prime care se întâmplă să nu fi fost rea. 

Acesta este, în trăsături mari, resultatul observaţiu- 
nilor distinsului Dr. Motet. 



Din aceste observaţiiini,se pote trage mari înveţăminte 
din punctul de vedere practic. Pe lângă că ele probeză 
până la evidenţă absoluta necesitate de a se înfiinţa, acolo 
unde nu sunt, asemene case deeducaţiunecorecţională, 
cari pot sustrage de la crimă duoe imense categorii de 
copil nenorociţi, cari ar putea ast-fel fi transformaţi în 
membrii utili societăţei, apoi ele ne mai învaţă că în 
aplicaţiunea pedepselor există grave dificultăţi cari tre- 
bue să solicite atenţiunea tutulor acelora cari au misiu¬ 
nea de a apăra ordinea socială. Dacă indulgenţa e per¬ 
misă pentru 6re-cari categorii de delicuenţi, severitatea 
în represiune se impune, în interesul superior al apără- 
rei sociale, faţă de toţi aceia cari ameninţă societatea în 
mod atât de grav şi permanent. 

D. U-Tsong-Lien, ataşat la legaţiune t Chinei din Pa¬ 
ris şi delegatul oficial al imperiului ceresc, profitând 
de comunicarea făcută de D. Dr. Motet, arată că sis¬ 
temul penal chinez coprinde, pe lângă responsabilitatea 
personală, alte duoe feluri de responsabilităţi: respon¬ 
sabilitatea autorităţeî locale şi responsabilitatea capului 
familiei. 

In China, autoritatea locală e obligată să se inspire, 
în exerciţiul misiunei sale, de datoriile autorităţeî pa¬ 
terne. Dacă o infracţiune se comite acolo, ea este atri¬ 
buită prosteî instrucţiuni morale pe care clisa autoritate 
este obligată s’o deaadministraţilorseî. Ast-fel în China, 
dupe ce se pedepsesce criminalul, guvernul central pe- 
depsesce în acelaşi timp şi pe autoritatea locală care nu 
’şî a îndeplinit datoria, lăsând a se comite o crimă. ‘ 

Din contra, însă, autoritatea este în tot-d’a-una forte 
bine recompensată atunci când, în timp de trei luni, nu 
se intemplă pe teritoriul ei nici o crimă. 

Tot ast-fel când un copil comite un delict, tatăl lui 
este urmărit pentru că n’a sciut să ’i dea o bună edu¬ 
caţie. In schimb, însă, părinţii sunt autorisaţî a ’şiface 
o onore din titlul copilului lor, care ’şî a dobândit o po- 
siţiune strelucită în cariera de mandarin. 

D. Tarde, judecător de instrucţie în Francia, observă 
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că faptul diminuăreî din ce în ce maî mult a responsa- 
.bilitâţeî criminale, şi mărirea, în acelaşi timp, arespon- 
sabilităţei civile, nu însemnă alt-ceva de cât că deja s’a 
început a se face responsabil mediul social de crimele 
sevîrşite, căci responsabilitatea civilă nu este alt-ceva, 
propriii- vorbind, de cât responsabilitatea mediului sor 
cial. 

In acelaşi timp achitările criminalilor pasionali de¬ 
vin din ce in ce maî numerose; iar atunci când sunt 
pedepsiţi, penalitatea ce li se prescrie e aprope zero. 

D. Prins, inspectorul general al penitenciarelor din 
Belgia, propune ca pentru judecarea copiilor să se în¬ 
fiinţeze în cantone saii în comune, ceea ce se propune 
în Germania sub numele de tribunale de tutelă. 

Aceste tribunale să fie compuse din filantropi, medici 
şi părinţi cari să aibă misiunea nu de a judeca pe copii, 
diipe cum se judecă adulţii, ci de a da o justiţe cu adevărat 
omenescă. Acest tribunal de tutelă va trebui să facă ale¬ 
gerea despre care a vorbit D. Dr. Motet: să trimită pe unii 
înaintea tribunalelor şi să ia faţă de cei-alţî mesurî de 
protecţie socială. 

S’ar lucra ast-fel, dice D. Prins, în interesul adevărat 
al copiilor şi al şocietăţei. 

Propunerea D-lui Prins este priimită cu aplause una¬ 
nime de către congres. 

D. Dr. Vassicî, directorul asilului de alienaţi din Bel¬ 
grad, comunică că în Serbia populaţiunea rurală cere 
de mult timp o lege prin care să se oblige comunele de 
a despăgubi, in ore-care proporţie, pe cetăţenii ale căror 
bunuri ar fi distruse prin incendii provocate din o ma¬ 
nifestă rea-voinţâ. 

Acestă despăgubire comuna să fie obligată a o plăti 
atât in caşul când culpabilul nu va fi descoperit, cât şi 
în acela când el, fiind descoperit, n’ar fi solvabil. 

Cu totă oposiţia formală alegiştilor, cari declarau că 
o asemenea lege ar fi contrarie principiilor dreptului 
actual şi chiar Gonstituţiunei ţerei, ei au trebuit să ce¬ 
deze în cele din urmă şi legea acesta a fost votată de 



Corpurile legmitore. Ei bine, o asemenea lege nu este 
alt-ceva, dupc cum observă cu drept cuvânt D. Dr. 
Vassicî, de cât punerea în practică a responsabilită|;eî 
mediuiuî social. 

Pe lângă acesta, acestă lege a contribuit în mod sim¬ 
ţitor la împuţinarea incendiarilor de cari era decimată 
şi acolo populaţiunea rurală, dupe cum este şi în Ro¬ 
mânia. Prin faptul că comuna are un interes puternic, 
este interesată ca culpabilul să fie descoperit; rar, forte 
rar se întâmplă, de la votarea acestei legi, ca veri un 
incendiator să scape din mânile justiţiei; acest lucru a 
provocat o micşorare simţitore a numeruluî acestui soiii 
de criminali. 

• întemeiat pe acestă experienţă, D. Dr. Vassici crede 
că întinderea responsabilităţei civile a comunei pentru 
o întregă categorie de atentate contra proprietăţei şi a 
persdnelor ar contribui în mod imens la împuţinarea 
criminalităţei. 

■ ŞEDINŢA. A IV-a ŞI A V-a 

9 August 

D. Drill dă citire unui interesant raport al şeii asu¬ 
pra principiilor fundamentale ale scoleî antropologiei 
criminale. 

Iată, în resumat, aceste principii, în numer de şepte, 
formulate de D. Drill, un distins advocat .şi publicist din 
MoscoA^a : 

1. Scdla de antropologie criminală, creeată prin lu¬ 
crările perseverente ale celebrului profesor Lombroso, re¬ 
nunţă cu desevir.şire Ja principiul legei talionului, luat 
în diferitele sale modificări, ca scop final şi principal şi 
ca basă a ori cărei pedepse judiciare. Acestă scolă nu 
recunosce acestei pedepse altă basă şi alt scop de cât 
necesitatea de a protege societatea contra consecinţelor 
periculose ale crimei, fie prin educaţiunea morală a cri¬ 
minalului, fie prin depărtarea lui de mediul social. 

2. Scdla de antropologie criminală nu se mulţu- 
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mesce de a studia numai faptul criminal; ea face, îna¬ 
inte de tote, un studiu serios al criminalului însuşi în 
tipurile sale numerose ; ea caută a defini căuşele cari 
aii produs crima; în urmă studiază sfera de acţiune a 
criminalului, precum şi măsurile raţionale de luat faţă 
de el pentru a apăra societatea contra faptelor sale reur. 
făcetore. 

3. In crimă, scola de antropologie criminală vede 
resultatul a duoi factori, a duoe influenţe, cari lucreză 
în mod reciproc, mai ânteiu particularităţile indivi¬ 
duale, provenind din natura criminalului sau din orga- 
nisaţiunea sa psychofisică şi care formeză ba sa caracte¬ 
rului seu, dupe cum ea formeză basa caracterului fie¬ 
cărui om, pe urmă vin particularităţile influenţelor ex- 
teridre, fie ale climei şi ale naturei ţereî sale, fie ale me¬ 
diului seu social. 

4. întemeiată pe date exacte, scola de antropologie 
criminală consideră criminalul ca avend o organisare 
mai mult sau mai puţin nenorocită, viţiosă, sărăcită, 
reu echilibrată, o organisare în care se găsesc lacune, 
care nu este aptă pentru luptă în mediul seu social şi 
care, prin urmare, în condiţiuni defavorabile, este in¬ 
capabilă de a duce acestă luptă în formele stabilite de 
legi. 

5. Asupra căuşelor crimei, scola de antropologie cri¬ 
minală le claseză în trei categogiî: l-iu, căuşele intime 
şi imediate, cari aii isvorul lor în organisarea psycho¬ 
fisică a autorului crimei; 2-lea, căuşele mai depărtate, 
cari se ascund în condiţiunile nenorocite şi defavorabile 
ale vieţei sale şi sub influenţa cărora particularităţile 
organice se desvoltă în factori ai crimei, mai mult sau 
mai puţin constanţi; 3-lea, căuşele predisposante, cari 
împing la crimă aceste organisme reu proporţionate şi 
în mod viţios desvoltate. 

6. Scola de antropologie criminală reunesce cestiu- 
nea fenomenelor crimei umane cu marea cestiune so¬ 
cială şi consideră aceste fenomene ca un resuitat ine¬ 
vitabil al activităţei reciproce a factorilor sociali şi in- 



dividuali; pentru acesta ea insistă asupra necesităţilor 
mesurilor de prevenţiune largi şi eficace, pentru a putea 
da putinţa de a lupta cu succes contra crimei. 

7. Ca o urmare logică a acestor principii, scola de 
antropologie criminală vede o lipsă de bun simţ în mă¬ 
surile represive hotărîte d’inainte cu' durata lor şi cu 
caracterul lor specific. Ea afirmă, din contra, că în fie¬ 
care ccasiune de delict trebue a se avea în vedere par¬ 
ticularităţile individuale şi a le studia scrupulos înainte 
de a da o hotărîre. Termenul pedepsei trebue să dureze 
atât cât timp există căuşele cari au necesitato, şi acest 
termen trebue să se sferşescă îndată ce căuşele au în¬ 
cetat de a maî exista. 

D. Drill, prin raportul seu, cu tdta absenţa antropo- 
logiştilor italieni, aduce în discnţiune principiile celor 
trei scole antropologice: scola clasică, spiritualistă, scola 
positivistă şi scola lombrosiană. 

Cei d’ânteiu cari iau cuventul pentru a combate con- 
clusiunile D-lui Drill sunt D-nii Zakrewsky, procuror- 
general al curţoi de apel din Kharkoff, şi Meyers, substi¬ 
tut la Tonges (Belgia), ambii partisanî ai scdlei clasice 
spiritualiste. 

Ambii oratori neagă existenţa unei scole de antropo¬ 
logie criminală, de 6re-ce este imposibil de a se susţine 
existenţg, unui tip de delicuenţi, cari să se distingă de 
cel-alţi omeni, dupe cum se disting clasele umane între 
ele; este asemenea imposibil de a se vorbi de atavism 
atunci când nu există nici chiar un început de probă. 

De mult s’a renunţat la legea talionului; cei ce com¬ 
bat acum acestă lege nu fac de cât a se lupta cu Moise; 
căci nimeni astădi nu pedepsesce numai în scop de,a 
face să sufere cel pedepsit. 

Studiul criminalului şi nu numai al crimei nu este 
o invenţiune a scdlei antropologice. In tdte legislaţiu- 
nile s’a înscris de mult circumstanţele atenuante, un 
maximum şi un minimum de pedepsă. 

Dreptul penal îşi are temelia sa în existenţa legei mo- 
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rale şi este întemeiat pe principial expiaţiunei şi al uti- 
lităţeî sociale. 

Scola antropologică urmeză acest principiu funda¬ 
mental al dreptului penal şi al represiunei, negând li¬ 
berul arbitru şi în acelaşi timp cade într’o flagrantă 
contraclicere; căci, negând existenţa liberului arbitru, 
susţine în acelaşi timp că ceea ce omul voiesce el pote să 
facă! 

Teoria apărărei sociale susţinută de scola antropolo¬ 
gică este teoria forţei, căci ea neadmiţend nici dreptul, 
nici legea morală, nu ’i mai remâne de cât numerul şi 
forţa pentru a justifica represiunea. Ei bine, întrebă D. 
Meyer, sunteţi D-v6stre, antrdpologiştii criminali, siguri 
că interesul marelui numer va fi tot-d’a-una din partea 
represiunei ? 

Scopul pedepsei, dupe scola antropologică, este de a 
apăra societatea şi de a împedica tendinţele criminale 
ale ore-căror individi. Dupe acest sistem, dar. deosebi¬ 
rea între tentativa crimei şi crima îndeplinită trebue să 
dispară, pentru că acel cafe tenteză de a comite o crimă 
este tot atât de periculos ca şi cel care a comis’o. Va 
dispare asemenea deosebirea între loviturile ce au oca- 
sionat mortea şi între acelea cari ii’au ocasionat’o. 

Dupe scola antropologică, societatea ar trebui pro- 
tegiată contra omenilor pasionaţi, susceptibili de a de¬ 
veni criminali, contra beţivilor, contra irascibililor, con¬ 
tra acelora cari urăsc pe semenii lor, etc., etc. 

Ei bine, acesta ar însemna că Jumctatc din genul uman 
trebue să fie închis de cea-altă jiimetate, pentru ca 
acesta să fie protegiată. 

In acela.şî timp, D. Drill susţine că unul din princi¬ 
piile scolei antropologice este ca pedcpsa să înceteze în¬ 
dată ce causa care a provocat o crimă a încetat. Va să 
dică, un bărbat care trage cu revolverul asupra femeei 
sau amantei sale infidele, o femee care comite un in- 
fanticid, etc., aceştia nu trebue să fie pedepsiţi, pentru 
că o dată ce femeea adulteră a murit, o dată ce copilul 
a fost ucis de mama sa, causa crimei a încetat, şi de si- 
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gur criminalii de aci înainte nu vor mal deveni recidi- 
viştî. El bine, se pote susţine acesta ? 

In sferşit, pentru a declara incorigibil pe un individ, 
scola antropologică nu face alt-ceva de cât ii dice că , e 
incorigibil. O ast-fel de teorie e menită să pătrundă lesne 
în spirite; fie-care se va lăsa impulsiunilor sale, pentru 
că acesta e mai lesne şi mai conform cu natura umană. 
Oratorii însă întrebă, terminând, ce va deveni atunci 
societatea ? 

D. Dr. Van Hamei, profesor de dreptul criminal la uni¬ 
versitatea din Amsterdam, respundend D-lor Zakrewsky 
şi Meyer, susţine că nu e de loc exactă imputarea ce se 
face scolei antropologice cum că ea nu invocă de loc 
fapte, ci citeză numai ipoteze. Degenerescenţa, influenţa 
eredităţei, influenţele morbide, influenţele economice 
asupra criminalităţei, tote acestea nu sunt de loc ipo¬ 
teze, ci fapte constatate. Influenţa căuşelor biologice şi 
sociale asupra criminalităţei nimeni nu o mai pote tă¬ 
gădui astădi. 

D-sa, adresându-se adepţilor scolei spiritualiste, le face 
următorea întrebare: »Aţî opus principiilor scolei an¬ 
tropologice, în special principiului «apărăreî sociale», 
ideea D-v6stre de justiţie. Dar acestă idee, ast-fel cum o 
luaţi, ca o idee absolută, nu este şi ea asemenea o mare 
ipoteză? De unde vine acestă idee de justiţie? li cu- 
nosce cine-va origina şi evoluţiunea ?« 

Ideea de justiţie, ca idee absolută, dice D. Van Ha¬ 
mei, este o mare ipoteză, şi o ipoteză care, dupe D-sa, 
nu ’şi găsesce temelia în fapte. 

Respundend obiecţiunei făcută principiului «apărărei 
sociale», cum că prin el s’ar predica în fond dreptul ce¬ 
lor mai forţi, dreptul celui mai mare număr, D. Van 
Hamei dice că şi aderenţii «ideei de justiţie» aii suferit, 
mai mult de cât îşi pot închipui, influenţa forţei şi a nu¬ 
mărului. D-sa reamintesce în acestă privinţă legea asu¬ 
pra drepturilor soţilor şi adagiul cunoscut relativ la' 
acestă lege, că «cei mai forţi au făcut legea«; de aseme¬ 
nea, relativ la legislaţiunea uvrieră, D-sa arată cât de cu- 
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rios e acest fapt, că ideea de justiţie atunci a început a 
predica mai multe reforme când puterea numeruluî, 
a masselor s’a arătat la orizont! 

Şi pe urmă apărarea socială nu este apărarea unui 
cadavru, unui mecanism mort. Ea este apărarea unui 
organism viu, apărarea desvoltăreî pacifice contra for¬ 
ţelor brutale, cari ameninţă pacea de care societatea are 
trebuinţă pentru a se reforma: iată ideea măreţă ce 
există în fondul acestei idei a apărărei sociale. Numai 
să facem tot ceea ce depinde de noî pentru a avea o so¬ 
cietate demnă de a fi apărată. 

Pe aceste con,siderante, D. Dr. Van Hamei susţine că 
ideea apărărei sociale este o idee înaltă, sublimă. 

Relativ la cestiunea liberului arbitru ridicată în spe¬ 
cial de D. Meyer, D. Van Hamel susţine că tot-d’a-una 
există motive cărora omul se supune şi organismul 
nostru are o mare influenţă asupra acţiunilor nostre; 
unii ^ic că numai organismul singur ne influenţeză, 
alţii că influenţa lui se adaogă la influenţa mediului 
social, însă nimeni nu ’i pdte tăgădui influenţa. 

Respundend obiecţiunei că scdla antropologică nu 
face nici o distincţie între delictul îndeplinit .şi tenta¬ 
tive, D. Van Hamei recunosce că lucrul este aşa şi sus¬ 
ţine că nu o de loc drept de a se face acestă deosebire. 
D-sa crede că doctrina penală va trebui să se simplifice 
forte mult sub inflenţa antropologiei criminale şi con¬ 
stată că sistemul circumstanţelor atenuante nu este în 
fond de cât o concesiune a vecheî doctrine penale fă¬ 
cută ideilor pe cari antropologia criminală le profeseză. 

D. Const. Lahovari, distinsul procuror al parchetului 
din Bucuresci şi eminentul meu coleg la acest con¬ 
gres, susţine, în mod magistral, ideea examenului psi- 
chologic al criminalului. 

Iată strinsa şi logica argumentare a D-lui Lahovari ; 
^Ideea examinărei psichologice a criminalului este 

una din temeliile seriose ale antropologiei criminale, tot 
atât de «eridsă ca şi examinarea fisiologică, patologică 
.şi chiar externă. 
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»De obiceiu, voinţa la omul moral constituit şi pe care 
educaţia şi ereditatea ’l a format normal, se exercită în 
câmpul exclusiv ce ’i reservă simţul moral. Simţul mo¬ 
ral este un simţ conscient, care ne dă mesura actelor 
nostre într’un mod calitativ, un derivat, dacă voiţi, al 
acestui instinct pe care noi îl avem mai bun, al 
acestei dorinţe care ne împinge la mai bine, la progres. 
Fără acestă dorinţă nemărginită de mai bine, noi n’am 
putea exista, genul omenesc ar fi deja stins prin lipsa de 
ori ce sforţare. Voinţa de a trăi, instinctul de conser¬ 
vare, se exerciteză într’un sens de progres; simţul mo¬ 
ral este, aşa dar, simţul pe care noi îl avem de valorea 
vieţei şi de valorea destinatelor ei. 

«Criminalul este, aşa dar, acela care, într’un mod anor¬ 
mal şi pentru motive ce le voiu arăta îndată, lipsindu’î 
acest simţ, îşi va exercita voinţa într’un câmp de ac¬ 
ţiune care nu va fi conform cu simţul moral. 

«Acesta este lucru neschimbător, numai moralitatea 
faptului deviază în timp. 

«Există crimă sau delict îndată ce există o discor¬ 
danţă între simţul moral şi voinţă; adevăraţii respon¬ 
sabili sunt acei cari vor fi în posesiunea întegrităţei 
simţului lor moral. 

«Stabilesc, în principiu, că criminalul nu este un om 
lipsit, fie de simţ moral, fie de voinţă, că, prin urmare, 
nu este inconscient; la criminal aceşti duoi factori sunt 
viciaţi sau numai slăbiţi; acolo unde nu există voinţă, 
nu este crimă. Şi este ast-fel în starea de somn, în starea de 
somnambulism, parţial în hipnotism, de ordinar înalie- 
naţie mintală. Adevăraţii alienaţi nu comit crime; şi nu 
este ast-fel de cât atunci când voinţa este vie sau slăbită, 
cum este caşul in stările mintale morbide ce resultă din 
degenerescenţă saîi din neurasthenie. 

«Cari sunt factorii cari vicieză sau suprimă simţul 
moral şi voinţa?Starea de represiune,nebunia, degene- 
rescenţa, alcoolismul, obsesiunea morbidă sau imita¬ 
tivă, ore-carî factori sociali, ca fomea sau răsboiul, cari 
sunt de natură a deştepta stările de represiune, în 
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sferşit factorii esenţiali individuali, ca pasiunile, pasiu^ 
nile cerebrale sau genesice. 

»Se pote diversifica la nesferşit clasificarea acestor 
factori; s6 pot grupa, de exemplu, în direcţi şi indirecţi. 
Simt factori cari înfluenţeză direct asupra voinţei nostre 
respectând absolut şi consciinţa nostră şi simţul nostru 
moral, aceştia sunt: obsesiunea morbidă, obsesiurieâ 
imitativă, pasiunile, factorii sociali. Printre factorii 
indirecţi se grupeză nebunia, degenerescenţa morală, 
alcoolismul; ei fac ca terenul să fie favorabil încolţirei 
criminalităţei. Ast-fel degeneratul este mult mai lesne 
terât la crimă de cât individul normal. Acest mod de 
a vedea aduce o nouă lumină în procesul făcut lui 
Lombroso. Savantul profesor italian s’a ata.şat a arăta 
că degeneratul este un criminal născut, aplicat în mod 
absolut, fatal, la crimă; examinarea fisică a ore-căror 
criminali ’i au revelat 6re-cari semne de degenerescenţa 
şi el a dedus de aci imediat că asimetriele, sem¬ 
nele fisiologice şi atavice ar fi adevăraţii culpabili, ui¬ 
tând că aceste semne de degenerescenţă fisică se găsesc 
la omul pe care noi îl considerăm onest. Prin urmare, 
chiar în materie de degenerescenţă, ceea ce noi trobue 
să avem în vedere este degenerescenţa morală, degene¬ 
rescenţă pe care nu o putem vedea de cât prin un 
examen psichologic riguros. 

«In starea actuală a sciinţei examenul phsichologic ne 
va fi de un mare ajutor pentru a surprinde mecanismul 
obscur al voliţiunilor nostre. Pentru acesta eu aşi voi ca 
ordonanţa judecătorului de instrucţie să fie de aci îna¬ 
inte o adeverată consultare de psichologie criminală; 
examenul prevenitului criminal va fi în acelaşi timp 
antropometric, medical şi psichologic. 

«Fie-care tribunal ar putea avea experţii sei cari să 
lucreze sub depunere de jurământ; s’ar putea ast-fel 
institui în fie-care ţâră comitete de antropologie crimi¬ 
nală, unde s’ar concentra resultatele cercetărilor psicho- 
logice şi patologice. D. Prins, în şedinţa de ieri dimi- 
neţă, denunţa organisarea judiciară ca rea; trebuie, dicea 



D-sa, a desccntralisa; instituţia judecătorilor cantonalî 
€ste singură capabilă de a permite judecătorului ,ca să 
cunoscă criminalul maî de apropo. Imî permit de a nu 
împărtăşi vederile onorabilului orator; nu cred că trebue 
a se vorbi de descentralisare pentru a ajunge la acest scop. 
Pentru a apropia pe judecă tor de lumea criminală, ar li 
îndestul a face din judecătorul de instrucţie un magistrat 
a parte, în afară absolut de cariera judiciară regulată, a 
cărui avansare s’ar face pe loc, prin crescere de salariu şi 

■de onoruri, şi cai*e ar fi destul de desinteresat pentru 
a lucra totă vieţasa în acelaşi mediu social. S’ar ajunge 
ast-fel, fatal, de a avea acostă cunoscinţă profundă in¬ 
dividuală, care ne este necesară într’un studiu serios al 
criminalului.« 

Ceea ce caractdriseză, însă, acest congres, în impor¬ 
tanta şi savanta discuţiune ce s’a urmat asupra prin¬ 
cipiilor diferitelor scdle de antropologie criminală, este 
dorinţa apropo unanimă a membrilor congresului de a 
găsi un teren comun, pe care să se potă pune de acord 
diferiţii i’epresentanţi ai acestor scole şi de a se opune 
tendinţelor acelora cari voiesc să sape un abis între ve¬ 
chia scolă şi între ideile moderne asupra criminalităţei. 

Jurişti, preoţi chiar, partisani ai scolei clasice, au re¬ 
cunoscut importanţa netăgăduită a studiilor moderne 
de antropologie şi cu toţii au exprimat dorinţa legitimă 
ca sciinţa să mergă mână în mână cu dreptul penal. 

Acesta e de netăgăduit un progres enorm al antropo¬ 
logiei criminale. 

Ast-fel abatele Maurice de Baets din Gând, de .şi par- 
tisan al scolei clasice, nu se uneşce cu criticele aduse 
•antropologiei. Eminenţa sa susţine, in aplausele aprope 
unanime ale congresului, că este de cea mai mare ur¬ 
genţă de a se studia partea organismului şi a mediului 
în crimă şi emite dorinţa de a vedea magistratura, ba¬ 
roul, clerul, toţi acel cari se ocupă de drept şi de mo¬ 
rală, studiind cestiunile antropologice; acesta este abso¬ 
lut necesar, dice abatele de Baets, dacă voim a organisa, 



in mod serios, lupta contra crimei pentru morală şi 
pentru societate. 

Abatele de Baets recundsce că trebue a se studia cri¬ 
minalul din punctul de vedere medical, patologic şi fi- 
siologic, dar cere a nu se negligea de asemenea şi faptele 
de ordin pur moral. Există multe puncte de contact în¬ 
tre vechia scolă juridică şi noua scolă antropologică şi 
aceste puncte trebuesc căutate şi studiate. De sigur, 
însă, că pentru a se ajunge la o înţelegere trebue ca fie¬ 
care scolă să reducă puţin din ceea ce este prea absolut 
în conclusiunile sale. 

D. Nyssens, profesor de dreptul criminal la universi¬ 
tatea din Louvain (Belgia), deputat, partisan asemenea 
al scdleî clasice a dreptului criminal întemeiat pe prin¬ 
cipiul responsabilităţeî, declară, în mijlocul aplauselor 
congresului, că, in principiile fundamentale ale scolei 
antropologice, nu există nimic care să facă imposibilă 
adoptarea faptelor demonstrate de antropologia crimi¬ 
nală. 

Antropologia criminală, dice D. Nyssens, este studiul 
omului dupe datele şi metodele exacte, care câştigă în 
tdte dilele teren. Toţi acei cari s’au închis atât de mult 
timp in abstracţiune, recunosc ei însă.şi că metodele 
exacte sunt auxiliarul cel mai puternic al sciinj;ei. Nu 
se mai face în dilele ndstre numai psichologie pură; se 
lumineză psichologia prin fisiologie. Noi, criminaliştii, 
trebue să studiăm dreptul penai ţinend socotelă de lu- 
minele aduse de antropologie. 

Antropologia este o sciinţă auxiliară a dreptului pe¬ 
nal, şi, din acest punct de vedere, o .salut! 

Jurisconsulţii nu pot a se desinteresa de lucrările an¬ 
tropologice. Psicbiatria, medicina mentală, biologia, fi- 
siologia aii făcut simţitore progrese. 

Există în conclusiunile antropologiei resultate, de 
cari noi, criminaliştii, trebue să ţinem socotelă, în vir¬ 
tutea însăşi a principiilor ndstre. In adever, n’am afir¬ 
mat noi tot-d’a-una că din punctul de vedere al repre- 
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siuiieî, pentru ca să fie o infracţiune trebue reuniunea 
elementului material şi a elementului moral ? 

Acesta este ceea ce implică responsabilitatea. Acolo 
unde nu există' responsabilitate, dreptul penal, în ve¬ 
chia şi adevărata sa accepţiune, a cădut. 

Eu cred, ^dice terminând D. Nyssens, că astă di ca¬ 
şurile de neresponsabilitate sunt mai numerose de cât 
s’a creclut până acum şi acesta e o conchistă a antropo¬ 
logiei moderne. In acestă privinţă, antropologia ne va 
procura înveţăminte înaintea cărora ne vom înclina, 
dar numai cu condiţiune ca ele să fie bine precisate şi 
bine demonstrate, pentru că noi representăm legea şi 
dreptul, păzitorele esenţiale ale societăţei. 

D. Prins, profesor la universitatea din Bruxelles, de¬ 
legatul Uniunet internaţionale a dreptului penal, arată 
că elocintele cuvinte de conciliare şi de înţelegere 
între scola clasică şi scola modernă au îmbucurat pe 
toţi şi mai cu semă pe delegaţii Uniunei dreptului 
penal, pe care o represintă şi care numeră 700 
membri, aparţinând tutulor scotelor juridice şi filoso¬ 
fice : Acestă Uniune a parvenit a reuni bărbaţi aparţi¬ 
nând tutulor convingerilor pentru că ea s’a aşedat nu¬ 
mai pe terenul faptelor. Ea a dis: Sciinţa penală, ast¬ 
fel cum există, sciinţa clasică, are merite netăgăduite; 
ea a edificat instituţiuni neperitore; dar ea este prea 
abstractă, ea trebue să considere omul ast-fel cum el 
este, adică o fiinţă complexă : moral, fisic şi social, în 
acelaşi timp. 

Acestă transformare, ^ice D. Prins, s’a îndeplinit în 
tote domeniile şi mal cu semă în acel al Economiei po¬ 
litice. La începutul secolului, nu exista ca basă a Eco¬ 
nomiei politice de cât o noţiune absolut abstractă : 
munca considerată ca marfă şi ca midloc de produc- 
ţiune. De o dată, îndărătul muncei, s’a vedut ivindu-se 
muncitorul, cu bucuriile sale, cu mizeriile sale, trăind 
într’un mediu determinat şi îndată a apărut marea 
lege a pietăţei sociale care inspiră pe toţi acei ce se 
ocupă de Economia politică. 



Acelaşi fenomen se întâmplă şi cu dreptul penal. Noua 
scolă de antropblogie dice Nu există nici un delict ab¬ 
stract ; tot-d’a-una e un delicuent îndărătul acestui de¬ 
lict ; acest delicuent pote să fie o fiinţă suferindă şi ne¬ 
responsabilă, pote să fie asemenea o fiinţă normală şi 
responsabilă. 

Uniunea dreptului penal, continuă D. Prins, e căleu- 
zită de un principiu pe care nu’l părăsesce nici o dată: 
ea se teme de a generalisa. Alienistul este tentat de a 
vedea pretutindeni numai nebuni, fisiologistul de a ve¬ 
dea pretutindeni acţiunea centrilor nervoşi, sociologul 
acţiunea centrilor sociali, juristul vede pretutindeni un 
culpabil pe care trebue în mod absolut a’l pedepsi, iar 
drept-credincîosul este tentat de a vedea pretutindeni 
o fiinţă tot-d’a-una ameliorabilă. E ceva adeverat in fie¬ 
care din aceste sciinţe, dar una din qle nu ]i6te .să fie 
absolută nici generalisată. Există fiinţe normale, dege¬ 
neraţi şi obsedaţi în închisori ca şi aiurea. Trebue a se 
cunosce delicuentul, trebue a se cundsce omul. 

Conciliaţiunea este forte posibilă între scdla practică 
şi scola clasică, cucondiţiune ca şi una şi alta să reducă 
din pretenţiunile lor. Punend bună credinţă, domeniul 
credinţelor şi acel al cunoscinţelor pot a’şi conserva in¬ 
dependenţa lor reciprocă. Domeniul sentimentului şi 
acel al gândirei pot merge paralel şi cu o egală inde¬ 
pendenţă. 

Acestea sunt principiile Uniunei dreptului penal, 
(jice, ţerminând, D. Prins. 

D. Paul Otlet, advocat in Bruxelles, respundend D-lui 
Meyers, care a vorbit în calitate de jurist, dice că D-sa 
vorbesce ca advocat şi în acestă calitate aduce, mai ânteiu, 
omagii de respectudsă simpatie lui Lombroso, care va 
române tot-d’a-una pentru jurişti adevăratul creator al 
antropologiei criminale. 

D. Dtlet susţine că dreptul penal .şi antropologia cri¬ 
minală nu mai pot fi considerate a.stădî de cât ca sciinţe 
de aplicaţiune. Şi unul .şi cea-âltă î.şi împrumută prin¬ 
cipiile de la sciinţe mai generale, cari s’au constituit de- 



fmitiv în aceşti din urmă anî: Biologia generală şi So¬ 
ciologia criminală. 

Aşa fiind, înţelegerea se pote face mult mai lesne a- 
supra aplicaţiunilor imediate ale unei sciinţe de cât asu¬ 
pra principiilor ei. 

Ca să nu existe o ireductibilă antinomie între prin¬ 
cipiile , dreptului penal şi între acelea ale antropologiei 
criminale, trebue a se căuta să se vadă în ele ceea ce 
sunt în mod real, adică sciinţe de aplicaţiune, apropri¬ 
ate la obiecte cu totul practice, şi să nu se mai caute a 
se introduce principii metafisice, principii religiose de 
cari nu se mai ţine socotelă de la 1789. Caracterul pro¬ 
priu iil legel moderne este de a fi, înainte de tote, civilă 
şi «ametafisică». 

Aceeaşi este şi părerea D-lui Van Hamei. D-sa crede 
că nu se pote ajunge la o înţelegere de cât cu duoe con- 
diţiuni: l-iii, ca cu toţii să accepte ca basă aceeaşi metodă 
de examen şi de investigaţi uni, adică studiarea faptelor, 
metoda sciinţelor exacte, şi al 2-lea, ca cu toţii să lie dis¬ 
puşi a priimi sans parti pris tote rcsultatele la cari acest 
examen va putea duce. 

D. Benedikt, profesor la universitatea din Viena, spu¬ 
ne că D-sa nu recunosce de cât o scdlă antropologică, 
scola sciinţifică; ea este în acest moment una şi aceeaşi 
cu scola positivistă sau evoluţionistă. 

Acei cari nu pot şi cari nu voiesc a urma calea nouă 
şi acei cari au făcut o oposiţie prea prematură nouilor 
idei, nouilor metode, au fost părăsiţi sau ei singuri s’au 
separat de noi, dându’şi numele de »clasici«. 

Noi, natural, elice D. Benedikt, priimim tote verită- 
ţile şi tote resultatele predecesorilor noştri, şi prin acesta 
noi suntem cu toţii clasici, de şi positivişti. 

Vaidrea unei scdle depinde înainte de tote de talen¬ 
tul creeator ai membrilor ei. In fie-care scdlă există erori, 
dar în istorie remâne creeaţiunea şi erorile dispar. 

De aceea trebue să fim mai toleranţi cu Lombroso-.. 
Dacă el n’a creeat nimic alt de cât cuvântul uomo delin- 
quente, care conţine o mare idee şi o largă programă 



40 

şi dacă el n’a descoperit alt lucru de cât pe Enrico 
Ferrl^ el ar avea deja merite nemuritore pentru sciinţă. 

Tot în acesta şedinţă, D-nii doctori Emil Houze şi 
Leo Warnots, amhix profesori la universitatea din Bru¬ 
xelles, presintă raportul D-lor comun, care tCateză des¬ 
pre cestiunea de a se sci dacă există un tip criminal de¬ 
terminat în mod anatomic, ast-fel dupe cum susţine 
Lombroso. 

De şi partisani ardenţi ai scolei positiviste de antro¬ 
pologie criminală, D-niî Houze şi Warnots, conchid, în 
urma unor numerose şi forte interesante cercetări, pe 
cari le expun congresului, urmetorele: 

1) Tipul anatomic desemnat de profesorul Lombroso, 
ca aparţinând criminaluluî-născut, este un produs hi¬ 
brid, compus prin reunirea unor .caractere luate din 
isvore diferite. Nu este, aşa dar, un tip real. Cu tote aces¬ 
tea, admiţând că acest tip se întâlnesce, el nu se gă- 
sesce însă de cât la minoritatea criminalilor; trebue dar 
să fie i’espins. 

2) Pentru a-constitui un tip, trebue a alege, nu nu¬ 
mai în aceeaşi localitate, dar, chiar într’o aceeaşi clasă 
socială, un numer egal de delicuenţi şi nedelicuenţi. 

3) Divisiunea individilor în delicuenţi şi în nedelicu- 
enţi este arbitrală, pentru că, dupe cum dice profeso¬ 
rul Brouardel, nimic nu probeză că un individ fără ca¬ 
zier judiciar este un om onest. 

4) Un ore-care numer de criminali aparţin patologiei; 
ei presintă stigmate numerose de degenerescenţă, dar 
ei nu constitue în familia degeneraţilor nici o categorie 
specială. Cutare degenerat este tuberculos, cel-alt este 
nebun, unul este idiot, altul este asasin. 

5) Degeneraţii sunt produse ereditare degradate ale 
rasei din care purced; incapabili de a se adapta mediu¬ 
lui, ca refractari la ori ce educaţiune din causa insufi¬ 
cienţei organice, ei sunt victimile evoluţiuneî. 

Oare-carî degeneraţi sunt periculoşi şi societatea tre- 



bue sa ia, faţa de eî, mesiiri de siguranţă, cii atât maî 
rigurose cu cât penalitatea ’i găsesce incorigibili. 

Aceste conclusiuni presentate de D-nii doctori Houze 
şi Warnots sunt priimite de aprope unanimitatea mem¬ 
brilor congresului. Nici un partisan al scolei lui Lom- 
broso, din sânul congresului, nu admite acesta idee a 
lui Lombroso, cum că ar exista un tip criminal deter¬ 
minat, un criminal-născut. 

D. Dr. Jelgersma, medic alienist la Meerenberg (Ho- 
landa), presintă un interesant raport prin care susţine 
că caracterele fîsice intelectuale şi morale recunoscute la 
criminalul-născut sunt de origină patologică. 

D. Dr. Jelgersma recunosce că nu se pote dice unui 
om că este criminal, pentru că el presintă semnele de 
degenerescentă observate de Lombroso, adică pentru cii 
ar presintă craniul diform, sau pentru că ar avea ure- 
chia lui Morel, maxilarul enorm sad palatul strimt, etc.; 
dar, D-sa susţine, că un asemenea om fiind criminal, 
diformităţile ce presintă ar fi nu causa crimei, dar con¬ 
secinţa. 

Iată cum doctorul Jelgersma explică acesta : 
wCând o schimbare patologică ore-care se întâmplă 

în organisaţia corpului omenesc, fie ea naturală sau ex¬ 
perimentală, ea nu remâne fără să producă alte modi¬ 
ficări. Organismul omenesc formeză un tot forte compli¬ 
cat, ale cărui diferite părţi influenţeză unele asupra al¬ 
tora. O schimbare în imul din organele sale aduce câte 
o dată alteraţiuni în părţi forte depărtate». 

D. Dr. Jelgersma, clă următorele exemple în sprijinul 
tezei sale : 

In caşurile de meningită acută şi de febră tifoidă, se 
observă mici pete roşii pe pântece. Pneumonia este în¬ 
soţită de mici vesicule herpetice pe buze. In caşurile de 
spinabifidă se întâlnesc variaţiunile cele maî eterogene 
în cele-alte părţi ale corpului. Dupe extirperea testicu¬ 
lelor, vocea perde timbrul eî masculin şi resultă o hi¬ 
pertrofie a ţesutului adipos sub-cutanat. 
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Ei bine, dice D. Jelgersma, este tot aşa şi cu crimi- 
nalul-născut. 

Nimeni nu pote tăgădui eă variaţi unea primară este 
o stare anormală, o defectuositate a organisărei mole- 
cu'Iai’e a creerului. Acesta variaţiune primară nu ro¬ 
mâne isOlată, ci causeză în cele-altc părţi ale corpului 
acele schimbări variabile şi inconstante cari se numesc 
semnele degenerărei. 

Cine-va nu este criminal, dice doctorul Jelgersma, 
pentru că presintă uh câmp visual forte mărginit, lu¬ 
cru constatat de remarcabilele experienţe ale lui Lom- 
brdso şi Ottolenghi, ci pentru că este criminal, pentru 
că presintă acele alteraţiuni ale creernlui cari îl conduc 
la crimă, de aceea are câmpul visual cu contururi de- 
fectudse. 

întemeiat pe aceste observaţiuni, D. Dr. Jelgersma 
susţine că între un criminal şi un nebun moral nu 
este altă deosebire de cât aceea că, cel crânteiua întâl¬ 
nit în drumul său un judecător, iar cel de al duoilea 
un medic, şi fiind-că aceste duoe persone se deosibesc 
forte mult in modul în care privesc vieţa, unul a fost 
trimis în temniţă, cel-alt într’o casă de sănătate. 

D. Dr. Jelgersma nu admite părerea lui Lombroso, 
cum că criminalul este un individ care a suferit legile 
a ţarismului sau că este un epileptic. 

D-sa observând statisticele şi vedend crescerea înspăi- 
mentătdre a crimei, e mai mult condus a crede că cri¬ 
minalul este « omul fin-de-siecle». 

Studiind simptomele criminalului născut, D-rul Jel- 
gesmă afirmă că ele au raporturi mult mai intime cu 
cele-alte forme ale aliena ţiunei mintale de cât cu epi¬ 
lepsia. 

Sfârşind, D. Dr. Jelgersma pune congresului urmă- 
torele întrebări i 

«Statistica ne arată o mărire a nevrosei, a alieuaţiei 
mintale, a sinuciderilor, a alcoolismului şi a criminali- 
tăţei. Tote aceste simptome n’ar fi ele de aceeaşi natură? 
N’ar avea ele tote o aceeaşi origină ? 



43 

«Alcoolismul şi, pole, înclinaţiunea pentru alte in- 
toxicaţiuni, sunt maladii. Este demonstrat că abusul de 
alcbol produce de nemimerate orî alienăţia mintală şi 
criminalitatea, dar înclinarea de a abusa de alcool este 
deja o stare maladivă. Ast-fel, dintr’un grup de indi- 
vi(Jî aşedaţi în aceleaşi condiţiimî avantagîose sau de- 
savantagîose, un ore-care numer numai va deveni al¬ 
coolici. Alcoolismul este, aşa dar, causă şi efect în ace¬ 
laşi timp. 

«Nevrosa, alienaţia mintală, alcoolismul, sinuciderea 
şi crima, n'ar face cu totele parte dintr’o mare şi ace¬ 
eaşi familie de bole ale spiritului omenesc? Nu sunt ele 
stări maladive cari sedeosibesc prin particularităţi, dar 
cari au aceeaşi origină ?.« 

D. Massoin, profesor la universitatea din Loiivaiu, 
combate cu mujt succes ideca D-lui Jelgersma dupe 
care criminalul-născut n’ar fi de cât un bolnav, un 
alienat. 

D-sa arată deosebirile cari disting pe un criminal 
de un alienat. 

Alienatul operează cu o iresistibilitate desevîrşita, 
cute o dată chiar fără a alege victima, el face reu iară 
un scop interesat; el omdră pentru a omorî, fură pen¬ 
tru a fura, fără să caute veri un profit şi de altmintre¬ 
lea fără să aibă trebuinţă; criminalul, din contra, lu- 
creză mânat numai de interes, pentru aşi potoli ura sau 
pasiunea sa, pentru a’şî satisface o trebuinţă nutritivă, 
genesică sau cerebrală, dupe eiicelonta formulă a D-lui 
Dr. Dallmagne. Când faptul este consumat, criminalul 
caută a fugi. Câtă deosebire de alienatul care se predă 
singur! Pe când alienatul prepară faptul şi 1 îndepli- 
nesce singur, isolat, criminalul are adesea complici: 
nimic nu e mai comun de cât asociaţiunile de reu-fă- 
cetori. O dată actul consumat, un fel de uşurare se o- 
pei’eză la alienat, ca şi cum ^şi a satisfăcut o trebu¬ 
inţă, el se întorce calm, adese inconscient, fără regrete 
sau remu.şcări. In cas de nebunie morală, precocitatea 
perversiunei constitue, de asemenea, câte o dată, un 
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indiciu serios. Pentru bolnavul sau iresponsabilul terât 
la crimă există o schimbare de personalitate: individul 
devine un om nou, un străin faţă de el insuşi; el este, 
cu un cuvent, un alienat, ast-fel că dupe gravele cu¬ 
vinte ale lui Krafft-Ebing: «Faptul singur că un individ 
care până aci a dus o vieţă exemplară îşi schimbă de 
o dată caracterul şi ’şi perde simţul moral, e suficient 
pentru a arăta că aci nu pote fi vorba de cât de o stare 
patologică». 

In tote caşurile positive de nebunie morală, există 
o afecţiune cerebrală, provenind fie din perioda embri¬ 
onară, fie dintr’o maladie encefalică gravă manifestată 
dupe nascere. La cel mai mare numer din individ! 
atinşi de degerescenţă morală, se observă tulburări 
funcţionale ale sistemului nervos sau infirmităţi lisice. 
La ei, de asemenea, orizontul intelectual este tot-d’a-una 
în mod simţitor îngustat, îngustime care pote să mergă 
până la o adevărată slăbiciune de minte. 

Se mai observă la ei anomalii în instinctele naturale, 
mai cu semă ale instinctului sexual. In sferşit, mersul 
unei depravări patologice este fatal progresiv, indepen¬ 
dent de circumstanţe exteriore. 

Din tote acestea resultă, dupe D. Massoin, că distinc- 
ţiunea între criminal şi alienat este bine mai-cată şi 
D-sa termină diccnd: 

»Să nu confundăm criminalul cu alienatul; unul e 
demn de dispreţ, cel-alt demn de milă; să nu confun¬ 
dăm temniţele cu ospiciile de nebuni; să nu identifi¬ 
căm pe nenorocitul ale cărui cele mai nobile facultăţi 
au fost sdrobite într’o di fatală sau au rămas rudimen¬ 
tare, cu omul pervers şi criminal, care este lovit de 
reprobarea publică ca şi de lege. Noi nu vom elice nici 
o dată ca D. Jelgersma, că «fie-care criminal, ori cât 
de răii ar fi, este tot atât de demn de milă ca şi cel mai 
nenorocit din alienaţi». 
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ŞEDINŢA Vl-a 

10 August (dimineţa) 

D-niî Dr. Voisin, medic la Salpetriere şi delegat al 
societăţeî de hypnologie din Paris, şi D. Berillon, direc¬ 
tor al revistei dehypnotismdin Paris, presintă raporturi 
separate asupra sugestiunilor criminale sau delictuose 
şi responsabilitatea penală. 

Ambii oratori comunică congresului mai multe ex¬ 
perienţe forte interesante de sugestiuni hypnotice fă¬ 
cute de D-lor personal, experienţe cari au dat şi unuia 
şi altuia următorele resultate: 

1. Sugestibilitatea criminală sau delictuosă, atât în 
stare deşteptă, cât şi în stare deliypnoză, este intim le¬ 
gată cu debilitatea sau cu degenerescenţa mintală a 
individului sugestionat. 

2. Unii individi presintă în mod normal, în stare de 
deşteptare şi fără manevre prealabile, o ast-fel de su- 
gestibilitate că ar fi posibil de a’i face să execute auto¬ 
matic, sub influenţa unei sugestiuni verbale, fără ca ei 
să aibă cunoscinţă şi fără ca să potă resista, acte delic¬ 
tuose sau criminale. 

3. Alături de nenumerose caşuri negative sau simu¬ 
late, există altele, forte rare în adevăr, în cari, sub in¬ 
fluenţa unei sugestiuni hypnotice, individul este ca¬ 
pabil de a comite acte criminale sau delictuose întoc¬ 
mai ca dre-oari degeneraţi impulsivi. 

4. Responsabilitatea penală a unui individ care a co¬ 
mis o crimă sau un delict, sub influenţa unei sugesti¬ 
uni hypnotice, ti’ebue să fie declarată ca nulă, conform 
art. 64 din codul penal frances: »Nu există nici crimă, 
nici delict atunci când prevenitul a fost în stare de de¬ 
menţă în timpul acţiunei, sau atunci când a fost con- 
strîns de o putere căreea n’a putut resista.» 

5. Din contra, autoi'ii de sugestiuni criminale saude- 
lictuoase vor cădea sub aplicaţiunea art. 265, 266, 267 
268 din codul penal frances, cari videză asociaţiunile 
de reu-făcetori şi mai cu semă sub art. 60 din codul 



penal frances, cai'e prevede culpabilitatea acelora cari, 
prin abus de autojitate, de putere, macliinaţiunî sau 
artificii culpabile, vor provoca îndeplinirea unei acţiuni 
calificată crimă sau delict saii vor fi dat numai ins¬ 
trucţiuni pentru a o comite. 

D. Dr. Benedikt, profesor la uniuersitate, citesce ra¬ 
portul seu consacrat tot cestiunei sugestiunilor criminale. 
D-sa ajunge la resultate cu totul contrarii rasultatelor 
la cari'au ajuns D-nii Dr. Voisin .şi Berillon. 

D. Benedikt declară că dupe o studiare de 30 ani a 
sugestiunei în stare deşteptă, şi dupe o practică de 25 
ani atât din punct de vedere lisiologic cât şi terapeutic, 
dupe ce a urmărit şi repetat tote experienţele semna- 
iate-pretutindeni în acestă privinţă, a ajuns la urmă- 
torea încheiare: 

Gestiunea crimelor prin sugestiune, Oa şi aceea a re.s- 
ponsabilităţei criminalilor prin sugestiune, e lipsită de 
ori-ce caracter de actualitate. Nu e.xistă motive sufici¬ 
ente pentru ca legislaţiunea să se ocupe, atât din punct 
ele vedere teoretic, cât şi diii’ punct do vedere practic, 
fie de aceste crime, fie de responsabilitatea criminali¬ 
lor cari le au comis. 

Este.de dorit, dico D. Benedikt, ca să se continue 
cercetările experimentale până când.se va putea dis¬ 
pune de materiale suficiente, pentru a întreprinde cri¬ 
tica sciinţifică a resultatelor obţinute. 

Cu tote acestea, D-sa crede că faptul de a obicînui, 
<le a dresa un individ la hipnotisare şi la sugestiune 
este un delict, o crimă contra sănetăţeî sale. Este afară 
de orî-ce înduoială că abusul de hipnosă duce la dege- 
nerescenţă nervosă pe bolnavul care recurge la ea. Gel 
mult, se pote recomanda de a se ocupa de studiul sci- 
inţific al caşurilor cari se presintă, de a se servi de hip¬ 
notisare şi sugestiune ca midloc calmant la individiî 
hipnotisabili şi sugestionabilîtrebuc să fie interdis de 
a se crea stări maladive. 

»Ţin a scuza tot ce s’a făcut până acum, elice D. Be^ 
nedikt, pentru acest singur motiv că nu voiesc să, dre- 



sez un act de acusare. Dar iiu mai este permis de a to¬ 
lera ca lucrul să se mai continue. Trebue a spune sus 
şi tare că hypnotismul, aplicat in mod e:^cesiv, consti- 
tue un pericol pentru indiyidui sugestionat şi că este 
necesar de a isola pentru tot tirţipul cât este în stare 
maladivă pe individul care a abuzat de .hypnotism. 
Procedând ast-fel putem li convipşi că nimeni nu va li 
târât la acte criminale prin sugestiune». 

Se urmeză o discuţiune forte interesantă asupra 
coiiciusiunilor diferite a acestor raporturi. 

D-niî Dr, Crocq, ‘profesor la v-niversitatea din Bru¬ 
xelles; Ladame, profesor la universitatea din ' Geneva; 
Masoin, profesor la universitatea din Louvain; Houze, 
profesor de antropologie la universitate^ din Bruxelles; 
De Jong, medic specialist la Haga, cu toţii împărtăşesc 
conclusiunile la cari au ajuns D-nii D-rî Voisin şiBeril- 
lon, aducând noui fapte, unui exemple, noui obser- 
vaţiuni în sjirijinul lor. 

Singurii D-ni Dr. Motet, delegat al ministerului de 
instrucţie din Francia, şi Mendel, profesor la universita¬ 
tea din Berlin, împărtăşesc părerile emise de D. Bene- 
dickt, combătute cu vigorc, în sînul congresului, de 
D-nii Voisin şi Berillon. 

Congresul este unanim însă de a condamna practi¬ 
cele şi aşa disele experienţe de hipnotism întreprinse de 
omenii ce n’au nici un caracter sciinţilic. 

Ast-fel D. Dr. Crocq, pronunţându-se contra acestor 
experienţe de a dicta acţiuni criminale individilor hip- 
notisaţi, (ţice următorele: 

•’Sciţi D-v6stre dacă aceşti individî, cărora le inculcaţi 
ideea de a comite o crimă, n’au intr’enşii o di-sposiţiune 
la comiterea de crime, disposiţiune care ar puţea dormi 
inconscient totă vieţa lor, dacă nimic şi nimeni n’ar 
deştepta-o, dacă nimeni nu ’i ar împinge înainte? Cine 
ftintre noi ar putea să afirme că n’are nici o disposiţiune 
latentă pentru a comite•O’d'aptă rea? 

’îPrin urmare, acel care sugereză unui hipnotisat acte 
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criminale, lie pentru a glumi, fie pentru a edifica pu¬ 
blicul, comite un act blamabil, care trebue să fie impe- 
clicat; şi legislaţiunea belgiană a lucrat înţelepţesce in- 
terdicend hipnotismul altor persoue de cât medicilor 
sau savanţilor cari, în mod prudent, pot a se servi de 
el în cercetări sciinţifice sau în aplicaţiunî terapeutice. 

”In afară de acesta, nu trebue permis nimenui de a 
aservi creerul unui alt om, de a 1 subjuga şi de a ’l su¬ 
pune la practice cari slăbesc forţele cerebrale, acţiunea 
centrilor nervoşi, creând nevrosaţi, histericî, paralitici, 
alienaţi». 

D. Dr. Ladame se pronunţă in acelaşi sens. Iată pro¬ 
priile D-sale cuvinte: 

»Eu cred că sugestiunea hipnotică pote deveni la un 
moment dat, la ore-cari persone, causa ocasională a 
unei obsesiuni şi a unei impulsiuni criminale. Iată pen¬ 
tru ce crimele, chiar experimentale şi de laborat<jr, 
pre.sintă pentru mine mari pericole. Cine ne pote asi¬ 
gura că nenorocitul în creerul căruia D-v6stre aţi îm¬ 
plântat o dată ideea crimei, nu va sucomba într’un vii¬ 
tor mai mult sau mal puţin depărtat, dacă circumstan¬ 
ţele vor veni să deştepte acesta sugestiune imprudcnită? 

V’am citat, in raportul ce v’am presentat asupra ob- 
sesiunilor criminale, cazul unei femei, forte mult im¬ 
presionată de omorul copiilor Lombadi, care a trăit 
timp de 7 ani fără ca acestă impresiune să devie impul¬ 
sivă. Dar în diua în care circumstanţele vieţei acestei 
femei deveniră nenorocite, când ea fu apucată de supă¬ 
rări, de griji, când trebui să suporte maltratările unui 
bărbat beţiv şi privaţiuni de tot felul, imediat obsesiu- 
nea, care o pândea, se acapară de ea şi ea trebui să lupte 
contra oribilei idei de a ’şi strînge de gât copii, ca con¬ 
tra unei bestii feroce. 

>’Niniic nu probeză că o sugestiune criminală nu se 
va comporta tot ast-fel în circumstanţe asemenea. Eu 
am intima convingere că tot ast-fel se întâmplă şi cn 
aceste sugestiuni şi de aceea condamn experienţele de 
acestă natură». 
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D. Dr. De Jong citesce un raport al seu special asu¬ 
pra hipnotismului, conchidend că există în sugestiune 
rnaiî pericole din punctul de vedere al justiţiei crimi¬ 
nale, de 6re-ce executarea actelor sugerate nu depind 
de propria voinţă a sujetului, ci de starea de conduc- 
tibilitate a căilor de asociaţiune ale creeruluî seu, con- 
ductibilitate forte variabilă şi deosebită dupe fle-care 
individ. 

ŞEDINŢA a VII 

11 August (dimineţa) 

D. E. Gauckler, profesor la facultatea de drept din 
Caen, presintă analisa raportului şeii asupra importanţei 
elementelor sociale şi a elementelor antropologice în de¬ 
terminarea penalităţilor. 

Fără a tăgădui importanţa antropologiei criminale, 
D. Gauckler e în contra ideeî de a readuce toţi facto¬ 
rii crimei numai la factorii antropologici. Influenţa 
factorilor sociali este mult mai mare. De aceea nu tre- 
bue ca, în pedepsa de aplicat delicuenţilor, să se aibă 
în vedere numai caracterele antropologice. 

Dreptul criminal nu trebue ca să se ocupe numai de 
delicuent; funcţiunea lui e mult mai complexă. El tre¬ 
bue să ţină socotelă, în fixarea penalităţei, de elemente 
forte diferite, printre cari elementul antropologic ţine 
un loc destul de mare, fără înduoială, cu tote acestea 
însă, un loc secundar. 

D. Gauckler, aşedânduse pe terenul unei sociologii 
positive, caută a precisa aceste elemente, încercându-se 
de a le aprecia valorea, pentru a delimita ast-fel câm¬ 
pul acţiunei antropologiei criminale. 

D. Gauckler dice că dreptul criminal are un înduoit 
scop: de a preveni delictul posibil şi de a repara efec¬ 
tele delictului îndeplinit. Midlocele proprii pentru a 
atinge acest scop constă numai în diferitele mesuri apli¬ 
cabile delicuentuluî, fieîn pers6nasa,fieîn bunurile sale. 

Pentru a preveni delictul pe viitor trebue ca, pe de 
4 
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O parte, să se corigeze deliciientul, sau, dacă acesta nu 
se pote, să se elimineze din sinul societăţei; iar, pe de 
altă parte, să ’i se aplice un reu care să producă asupra 
mulţime! un efect de exemplaritate şi să paraliseze ast¬ 
fel atracţiunea ce o exercită resultatele obţinute de un 
delict, precum şi urmările spiritului de imitaţie. 

Pentru a repara efectele delictului îndeplinit, se va 
constrînge delicuentul de a. despăgubi pe victima de¬ 
lictului fie din averea sa actuală, fie din produsele ul- 
teriore ale munce! sale. 

Delictul însă n’are ca urmare numai prejiidiţiul 
causat victime! directe a acestu! delict. El, pe lângă 
acesta, a provocat în sînul societăţe! ore-car! emoţiun! 
de car! trebue a se ţine socotelă, dându-le o satisfacere 
ma! mult sau ma! puţin completă. »Organisarea une! 
funcţiun! sociale ore-care, dice D. Gauckler, trebue să 
fie, tot-d’a-una, în armonie cu totalitatea ideilor şi sen¬ 
timentelor societăţe! pentru care acestă organisare este 
creeată. Fără acestă adaptare a funcţiune! speciale la 
organismul total, jocul e! regulat este imposibil. Căc! 
din duoe lucrur! unul: sau penalitatea, fie fixată prin 
lege, fie aplicată de judecător, este ma! gravă de cât 
aceea care ar răspunde sentimentelor masse!, şi atunc! 
aplicaţiunea lege! ar fi paralisată, pentru că ea nu va 
întâmpina concursul voinţelor individuale a tutulor ce¬ 
tăţenilor ; sau acestă penalitate va fi ma! puţin gravă, 
şi atunc! massa populaţiune! va fi tentată de a înlocui 
acţiunea justiţie! cu propria e! acţiune, ceea ce ar da 
nascere la o adevărată desordine socială». 

Prin urmare, D. Gauckler susţine că în determinarea 
penalităţe! trebue ca să se a!bă în vedere, pe lângă cori- 
gerea delicuentulu!, pe lângă intimidarea delicuenţilor 
viitor! şi indemnisarea victime!, şi aceste diferite emo¬ 
ţiun! ale cetăţenilor. 

In resumat, pedepsa trebue să îndeplinescă duoe se¬ 
ri! de condiţiun!: l-iii o condiţiune antropologică, care 
depinde de caracterele antropologice ale delicuentulu!, 
de a ’l corige saîi de a 1 face nevătemător, şi al 2-lea o con- 



diţiune soeială, adică ca pedepsa să fie exemplară pen¬ 
tru a preveni delictul, să coprindă mesuri cari să asi¬ 
gure i’eparaţiunea de prejudiţiul causat şi, în sfârşit, să 
ţină socotelă de ore-cari emoţiuni sociale. 

Axîesta este în esenţă analisa raportului D-lui Gauc- 
kler, care a dat nascere, în congres, la o importantă 
discuţiune, atât din punct de vedere sciinţific, cât şi 
din punct de vedere practic, discuţiune la care a luat 
parte cei mai savanţi antropologişti criminali şi pe care 
me voiii încerca a o resuma aci. 

D. von Liszt, profesor la universitatea din Halte, a 
insistat asupra mai marei importanţe a factorilor so- 
niali de cât a factorilor antropologici în producţiunea 
eriminalităţei. 

Pentru a arăta acesta D. Liszt ia exemplul unei fete 
de 18 ani, care a furat ceva. 

Acest furt, considerat în mod isolat, nu este de cât 
resultatul unui factor biologic şi al unui factor social. 

Dacă privim, însă, de aprope, dacă ne întrebăm de 
unde provine acest factor biologic, acestă înclinare ac¬ 
centuată pentru crimă, acestă desechilibrare a funcţiu¬ 
nilor mintale, acestă lipsă absolută a simţului moral, 
dacă examinăm aceste difei’ite puncte, vom găsi, dice 
D. Liszt, că educaţiunea acestei tinere fete a fost ne- 
gligeată de părinţii sei, sau că ea nici nu ’şi a cunos¬ 
cut părinţii. 

Ei bine, întrebă D. Liszt, nu găsiţi că societatea care 
pedepsesce crima, nu face nimic, sau aprope nimic pen¬ 
tru a o preveni ? 

Nu credeţi că acestă tâneră personă, reu nutrită de 
când s’a născut, demoralisată înainte de maturitate, cu o 
inteligenţă nedesvoltată, cu o voinţă nedisciplinată, 
care astăzi este hdţă incorigibilă, prostituată, dată la 
alcoolism, nu credeţi că ea a fost împinsă la crimă de 
factorul social, de mediul social în care a trăit ? 

D. Liszt merge mai departe, D-sa presupune că acestă 
teneră acusată ar li o degenerată ereditară, că ar fi năs¬ 
cută din părinţi epuisaţi de viciurile lor. Ea este con- 
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damnată la crima ce este stigmatisată prin ereditate 
înainte de a se nasce. 

Şi acesta, D. Liszt o numesce întreita funcţiune a fac¬ 
torului social. Factorul social determină grieful în mo¬ 
mentul pertractărei faptului criminal, el determină in¬ 
dividualitatea criminalului, el determină individuali¬ 
tatea părinţilor Iul. 

Dacă am schimba mediul social, dacă ’l am îndrepta, 
dice D. Liszt, noi am scăpa o cantitate de individi nu 
numai din generaţia ndstră, ci şi din generaţiunile vii- 
tore. Acesta nu e un vis de utopist, ci o urmare a legi¬ 
lor biologice. 

D. Tarde, savantul judecător de instrucţie al Franciel 
la Sarlat, recunosce de asemenea importanţa factorului 
social în criminalitate. 

»Eu nu pot înţelege, dice D-sa, că criminalul pote fi 
studiat alt-fel de cât în fiinţa sa, în tot trecutul seu ere¬ 
ditar, în mediul în care a trăit şi care a lucrat asupra 
lui. îmi este imposibil de a înţelege crima alt-fel de cât 
ca resultanta unei încrucişări, unei întâlniri, unei coii- 
verginţe a. acestor diferiţi factori«. 

D. Tarde face elogii nouei scole italiano de antropo¬ 
logie criminală, care, despărţindu-se de Lombroso, a re¬ 
cunoscut importanţa factorilor sociali în criminalitate. 

«Justiţia trebue să fie pentru sociologie, dice D. Tarde, 
ceea-ce echilibrul este pentru fisică, ceea-ce sănătatea 
este pentru fisiologie. Dupe cum nu se pote face fisică sau 
mecanică fără a se preocupa de legile echibrului, tot 
aşa nu se pote face sociologie fără a se preocupa de ces- 
tiunea de justiţie, 

D. Prins, profesor la universitatea din Bruxelles, nu 
admite teoria intimidărei, emisă de D. Gauckler. D-sa 
e de părere că trebue a se tinde la individualisarea ope- 
depsei. Trebue a se deosebi delicuenţii. Sunt unii cari 
pot fi salvaţi, alţii cari pot fi amendaţi şi alţii cari tre¬ 
bue să fie intimidaţi. 

Numai prin acestă individualisare a pedepsei se pote 
realisa progrese. Condamnarea şi liberarea condiţională, 
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comitetele de 'patronagiu, inchisorile-asilurl, agravarea 
progresivă a pedepselor în cas de recidivă, aceste tote 
nu sunt de câţ aplicaţiunile ideeî individualisărei pe¬ 
depselor. 

In loc. de a clasa delictele şi pedepsele trebue a 
clasa pe delicuenţi, trebue a separa pe delicuenţii de 
ocasie, cari pierită indulgenţa, de delicuenţii profesio¬ 
nali, cari au câte o dată nevoe de severitate. 

Şi aci trebue, însă, a ne pădi de o generalisare ab¬ 
stractă, ^ice D. Prins. Nu trebue a decreta, în mod ab¬ 
solut, severitatea faţă de delicuenţii profesionali din ca- 
usa miseriei cari au nevoie, nu de rigorea, ci de protec- 
ţiunea socială. Sunt delicuenţi profesionali, din causă 
de degenerescenţă, din causa unei debilităţi patologice; 
aceştia sunt mai tot-d’auna nisce nenorociţi pentru cari 
mai mult se impune protecţiunea de cât represiunea. 

D. Van Hamei, profesor de drept criminal la univer¬ 
sitatea din Amsterdam, se ridică în contra ideei din ra¬ 
portul D-lui Gauckler, dupe care, dreptul penal şi pena¬ 
litatea ar trebui să ţie socotelă de sentimentele de ură, 
de resbunare, cari nasc în societate. Dupe D-sa, acesta 
ar însemna că sentimentul de penalitate nu este alt 
ceva de cât sentimentul resbunărei. 

Sentimentul resbunărei nu este ceva absolut. Senti¬ 
mentele nostre de justiţie, sentimentele ndstre de ură, 
trebue să se supună legei evoluţiunei, ele trebue să se 
reformeze, căci nu sunt imutabile. Şi nimic nu pote re¬ 
forma ideile nostre de justiţie de cât studiul omului şi 
al antropologiei. Nu s’a vedut de lienumerate ori mul¬ 
ţimi oarbe, cari, neascultând de cât de sentimentele de 
ură şi de resbunare, s’au aruncat asupra unui criminal 
fără ca ele să cunoscă motivele cari ’l au făcut să co¬ 
mită crima ? 

Acestă mulţime, în acţiunea ei, se supune unui sen¬ 
timent pe care D. Gauckler voesce a ’l respecta, ca pe 
un sentiment de justiţie; dar dupe câte-va dile, când 
criminalul era condamnat la morte, aceeaşi mulţime îşi 
schimba sentimentul de ură într’un sentiment de milă. 
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D. Van Hamei susţine că nu trebue să se ţină soco- 
telă în penalitate de aceste sentimente de ură şi de răs- 
bunarecarî animă societatea. Tot-d’auna trebue să avem 
în vedere că aceste sentimente pot şi trebuesc să se re¬ 
formeze ; şi acestă reformă, care trebue să fie idealul 
nostru al tuturora, nu va putea să se realiseze de cât 
prin studiul antropologiei. 

D. Benedikt, profesor Ja universitatea din Viena, arată 
cât de periculosă este erorea ce se face când se caută a 
se opune antropologiei sociologia. Societatea, dice D-sa, 
este un conglomerat de individî, şi fie-care individ are 
contra-factorî psichologici importanţi, calităţi înăscute; 
studiul acestor calităţi este unul din scopurile antro¬ 
pologiei. 

Dacă crimele isvorăsc numai din relaţiunile sociale, 
atunci, pentru a aboli crimele, n’avem de cât să ne de¬ 
clarăm partisani ai revoluţiei socialiste. Este o pericu- 
16să erore de a da nonei scole italiane, care a înlocuit 
antropologia cu sociologia, o importanţă sciinţificâ po- 
sitivă. Partisanii acestei scdle nu sunt în realitate de 
cât Marxişti. 

In majoritatea crimelor, există ceva care se desvoltă 
chiar atunci când circumstanţele sunt defavorabile 
faptelor criminale; factorii psichologici, ca desgastul de 
muncă, predilecţiunea pentru trucuri, obiceimâle se¬ 
xuale viciose, marile pasiuni, vor fi isvorele fecunde ale 
crimelor în societatea socialistă ca şi astăzi. 

Numărul crimelor se va micşora dacă se va reuşi a 
se înlătura miseria, lucru pe care cu toţii îl dorim. Ilar 
în acelaşi ti mp numerul criminalilor se va mări, pentru 
că relaţiunile sociale favorabile, cari proteg astăzi o 
parte a societăţei, contribue ca mulţi din criminalii-năs- 
cuţi astădi să nu ajungă a comite crime, din caiisa 
posiţiunei lor materiale favorabile. 

D. Ferdinand Puglia, advocat în Mesina, crede că 
este neexactă opiniunea D-luî Gauckler că «dacă va- 
lorea elementului antropologic este considerabilă, ea nu 
este cu tote acestea de cât secundară". D-sa susţine că 



de multe ori elementul antropologic are valore primară. 
Pentru a înţelege acesta, trebue a deosebi căuşele cari 
predispun la crimă de acelea cari determină crima: fac¬ 
torii antropologici sunt, în majoritatea caşurilor, cău¬ 
şele cari predispun la crimă, dar dacă circumstanţe 
particulare nu coopereză, inclinaţiunile criminale nu se 
pot manifesta; în acest cas criminalul trebue să fie 
considerat ca criminal-născut. Câte o dată sunt factori 
sociali cari predispun la crimă, atunci criminalul este 
criminal de ocasiune, factorii antropologici neavend 
asupra lui mare influenţă. In primul cas, elementul an¬ 
tropologic are valore primară, iar în al duoilea cas are 
o valore secundară. 

Ast-fel, dar, în determinarea măsurilor ce tind a co- 
rigepe delicuenţi, trebue a se preocupa şi de elementele 
antropologice şi de cele sociale, şi, când există prepon- 
deranţa celor d’ântei, criminalul trebue să fie considerat 
ca criminal născut saii incorigibil; iar dacă elementele 
sociale sunt preponderante, atunci criminalul trebue 
considerat ca criminal de ocasiune, ca criminal corigibil. 

Ca sancţiune a acestor interesante desbateri, D. Louis 
Franck, advocat din Anvers, propune următdrea mo¬ 
ţiune : 

«Congresul decide că, pe lângă cercetarea cestiunilor 
antropologice, studiul detailat al factorilor sociali ai 
criminalităţei să figureze în ordina de di a viitorului 
congres, in acelaşi timp cu examenul practic al refor¬ 
melor de adus din acest punct de vedere dreptului pe¬ 
nal positiv». 

Semnaţi: Von Liszt, Van Hamei, Ad. Prins, P. Heger, 
Tarde, L. Franck. 

D. Dr. Winckler, profesor de psychiatrie la universi¬ 
tatea din Utrecht, presintă congresului un important 
memoriu asupra absolutei necesităţi de a se introduce in 
facultăţile de drept şi de medicină studiul antropologiei 
criminale. 
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Unanimitatea membiilor congresului recunosce acesta 
necesitate şi aprobă ideea D-lui Dr. Winkler. 

ŞEDINŢA a VIII 

11 August 

D. Hector Denis, rectorul universităţei din Bruxelles, 
face o importantă comunicare asupra criminalităţeî şi 
criseî economice. 

întemeiat pe numerose date statistice, D. Denis arată 
raportul strâns ce există între criminalitate şi crisele 
economice. Ori de câte ori veri o crisă economică a 
bântuit Europa sau părţi din Europa, statistica a ară¬ 
tat înmulţirea considerabilă a crimelor şi delictelor de 
tote naturele. 

Din acest studiu comparativ, D. Denis deduce urmă- 
torele : 

«Soluţiunea problemei criminalităţeî trebue să fie în 
parte cerută instituţiunilor economice. Cu cât mişcarea 
socială a bogăţiei va fi mai regulată şi mai constantă, 
cu cât societatea se va apropia de un echilibru normai 
al funcţiunilor colective, cu cât justiţia va pătrunde mai 
mult în institiiţiunile economice, cu atât mai mult se 
va ajunge a se pune stavilă criminalităţeî. 

»Un savant criminalist italian D. Ferri, studiând evo- 
luţiunea criminâlităţei în Francia, în raporturile sale 
cu venitul clasei celei mai numerose, a arătat că odată 
cu mărirea generală a salariilor, a scăpat ore-cari clase 
de delicte. Crescerea generală a avuţiei este un gagiu 
sigur al micşorărei criminalităţeî şi în acelaş timp ea 
provocă diminuarea acestor oscilaţiunî mai mult sau 
mai puţin profunde ale lumeî economice, a acestor 
crise economice a căror reîntorcere periodică este, de si¬ 
gur, una din aspectele cele mai grave ale stăreî sociale 
moderne. 

»Pe lângă acestea, căuşele economice cari afecteză 
tendinţa la crimă, aii o solidaritate imensă, care merge 
tot-d’a-una întindendu-se în spaţiu dupe cum ereditatea 
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’şî afundă în timp profundele eî redăcinî. Marile fluc- 
tuaţinnî ale preţurilor sunt comune lumeî întregi şi in¬ 
dividul , pe care aceste perturbări îl împing la crimă 
printr’o continuitate de repercutări, priimesce sguduirea 
de la un mare numer de alţi individî, fără ca el să aibă 
veri o dată consciinţă de acesta solidaritate infinită. 
Scinţa, însă, trebue să se silescă de a aduna probele, 
mărturiile acestei solidarităţi. 

.•)In sfârşit, pe de o parte, aceste mari influenţe eco¬ 
nomice tind a reduce câmpul responsabilităţel indivi¬ 
duale, iar pe de altă parte a da un caracter precis res- 
ponsabilităţei societăţei. 

îîln adever, societatea este responsabilă în limitele în 
cari putând opri sau împedica fluctuaţiunile economice 
şi a ’i corige efectele, ea negligeză de a o face. Acesta 
arată că cuvântul teribil al lui Quetelet este încă ade¬ 
vărat : «Societatea armeză singură braţul criminalului». 

Congresul priimesce în aplause aceste conclusiuni ale 
raportului presentat de D. Denis. 

D. Tarde, judecător de instrucţie la Sarlat (Francia), 
presintă intşresantul seu raport asupra crimelor mul- 
ţimeî. 

D. Tarde arată că până acum nici un criminalist, 
aparţinând fie vechilor, fie nouilor scdle, nu s’a ocupat 
de crima colectivă. In criminalitatea colectivă nimeni 
n’a vedut pâne acum de cât un simplu total de crimi¬ 
nalităţi individuale. Acest punct de vedere este absolut 
fals când e vorba de indivizi cari au lucrat în comun 
şi în massă, sub impulsiunea antrenărilor la cari cu toţii 
participă şi unde se degagiază forţe, virtualităţi cari, 
în stare de isolare, ar remâne amorţite. 

O mulţime criminală formeză o individualitate a- 
parte, o mare personă confusă cu mii de feţe, care se 
recundsce dupe acesta că are un amor propriu colectiv 
cu totul deosebit de amorul propriu al membrilor seî. 

Cum se formeză o asemenea mulţime ? In virtutea 
cărei minuni atâţea omeni, răspândiţi o dată, indiferenţi 
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uni] de alţii, s’au solidarisat, s’au agregat într’un lanţ 
magnetic, care ’î fac pe toţi să scotă aceleaşi strigăte, 
să alerge impreună, să lucreze în perfectă armonie! 

D. Tarde spune că acesta se realiseză în virtutea sim¬ 
patiei, a acestui isvor al imitaţiunei, al acestui principiu 
vital al corpurilor sociale. 

Un pumn de aţâţători deşteptă acestă putere ador¬ 
mită şi o îndreptă către un punct hotărît; dar, pentru 
ca acestă impulsiune iniţială să fie urmată, pentru ca 
embrionul mulţimei să se mărescă repede, trebue ca o 
muncă anterioră şi cu totul asemenătore în fond să se 
fi operat în creeri. O contagiune lentă de la om la om, 
o imitaţie liniscită şi tăcută, tot-d’a-una a precedat şi 
a preparat aceste contagiuni repedî, aceste imitaţiuni 
sgomotose şi antrenante cari caracteriseză mişcările po¬ 
pulare. 

Graţie acestei înduoite contagiuni, energia vitală a 
acestei fiinţe animate, numită mulţime, e formată dintr’o 
credinţă comună, dintr’o pasiune comună, dintr’uu 
scop comun. Prin natura acestui scop, a acestei idei, 
a acestei pasiuni, mult mai mult de cât prin deosebi¬ 
rile de rasă, se disting mulţimele criminale. 

Şi orî-care ar fi scopul, fie el nobil şi legitim, care 
ridică o mulţime, formaţiunea ei e tot-d’a-una o adevă¬ 
rată retrogradare pe scara evoluţiunei sociale. Toţi a- 
ceşti omeni în cari circulă, ca sângele prin celulele a- 
celuiaşi corp, sentimentul exaltat al solidarităţei lor, 
curentul mutualei lor surescitări, devin îndată străini 
de ori-ce sentiment de umanitate faţă de acei cari nu 
fac parte din grupul lor, inaccesibili de ori-ce milă pen¬ 
tru suferinţele celor-alţi omeni, o dată fraţi şi concetă¬ 
ţeni ai lor, acum necunoscuţi sau duşmani, buni de a 
fi masacraţi, arşi, jefuiţi. 

Tot ast-fel şi tot pentru aceste motive, se observă la 
sectele religiose şi politice o scădere simţitore a mora- 
lităţei şi o atrocitate uîmitore în acţiunile lor, cu tot 
scopul generos şi înalt ce îl urmăresc. O armată chiar, 
ori cât de perfecţionată ar fi, are tendinţa de a trata 
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ca şi aceste mulţimi, pe ori cine care e străin în ea, 
chiar pe compatriotul civil. Acesta provine de acolo că 
armata fiind animată de un profund spirit de solidari¬ 
tate, pe care organisaţia ei 1 perfecţioneză neîncetat, 
ea se sîmte cu totul separată, cel puţin în campanie, de 
restul naţiunei, şi, în acest cas, numai energia discipli¬ 
nei pote reţine pe soldaţi pe panta jafurilor şi brutalită¬ 
ţilor. 

Comparată cu o naţiune civilisată, mulţimea apare 
ca un organism social retrograd, şi caracterul de retro¬ 
gradare este mult mai manifest când se compară cu un 
individ. Mulţimele acestea, fie ele formate din popula- 
ţiunile cele mai civilisate, sunt tot-d’a-una sălbatice, 
sunt bestii impulsive şi maniace, jucăria instinctelor 
lor şi a obiceiurilor machinale. Ele sunt mult mai despo¬ 
tice, mult mai intolerante de cât majoritatea membri¬ 
lor ce le formeză. Pentru ce? Pentru că opiniunile, 
apropiindu-se, se fortifică, se fac convingeri şi credinţe 
şi convingerile devin fanatism; ceea ce era o simplă 
dorinţă la individ, devine pasiune în massă. Mulţimea, 
ca şi omenii primitivi, nu scie ce este înduoiala, nici 
hesitarea; nu cunosce jumătăţile de voinţe, nici jumătă¬ 
ţile de credinţe; ea este cu desăvîrşire dogmatică şi pa¬ 
sionată. In schimb, însă, ea se contradice ca femeile şi 
ca copii, fără cea mai mică jenă şi cu inconscienţa cea 
mai absolută : de la Gapitoliu până la stânca Tarpeiană 
pentru ea nu este de cât un pas. 

In faţa individului isolat care ’i se opune, mulţimea 
nu suportă nici resistenţă, nici contradicere; trebue, 
sub pedepsă de morte, ca el să strige cu ea: să trăiască, 
sau jos, ca el să mergă unde merge ea, ca să facă ce face 
ea. In faţa, însă, a forţei armate, mulţimel ’I e frica şi 
la primul foc ea se risipesce, pentru că, fie-care din cei. 
cari o compun, perd îndată acel orgolios sentiment de 
a tot-puternicie momentană, care până aci îi enerva. 

Prin aceste brusci alternative de despotism şi de la¬ 
şitate, prin aceste e.xplosiuni succesive de sentimente 
contrarii, mulţimea î.şi arată desichilibrarea ei inăscută. 



o adunătură de omeni destul de sănetoşî la minte, de¬ 
vin, în adever, destul de lesne, un singur şi unic nebun. 
Şi acesta nebunie a mulţimei, care este delir de persecuţie, 
megalomanie, manie acută, are drept causă ordinară, 
ca şi aceea a individului, prodigiosa tumefacţie a orgo¬ 
liului şi a egoismului. O altă causă mai este şi alcoo¬ 
lismul. Este de observat că, teribile sau vesele, feroce 

' sati entusiaste, mulţimile au o tendinţă constantă la be¬ 
ţie, chiar când ele sunt formate din omeni relativ sobrii. 
Setea lor este nestinsă. Jefuind casele, prima lor grijă 
este de a umplea pivniţele şi a deşerta buţiile. 

Dupe acesta descriere a mulţimelor criminale, pe care 
eîi o daii aci într’un slab şi palid resumat, D. Tarde ex¬ 
plică căuşele pentru cari omenii, luaţi ca mulţime, sunt 
şi moral şi intelectual mai inferiori de cât luaţi ca in- 
dividi separaţi; arată cari sunt faptele psichologice cele 
mai contagiose şi cari sunt omenii cari se influenţ&ă 
mai lesne, şi explică, în acelaşi timp, deosebirile pe cari 
le presintă aceste agregate omeiiesci, aceste mulţimi 
criminale. 

Partea, însă, cu deosebire importantă a lucrărei D-lui 
Tarde este aceea relativă la responsabilitatea colectivă. 

D. Tarde spune că atunci când e vorba de, responsa¬ 
bilitatea acestor mulţimi criminale, cestiunea esenţială 
este de a deosebi cu precisiune pe aţîţători de aţîţaţi. 
In teorie deosebirea ar părea grea de făcut; în practică, 
însă, ea este forte lesne. 

Pedepsa trebue, natural, să apese asupra celor d’ân- 
teiîl. Acesta, însă, nu va să ^ică că cei d’al duoilea trebue 
să fie declaraţi neresponsabili. Se poteca ei să nu fi lu¬ 
crat liberi, ca o forţă iresistibilă să’i fi subjugat; dar a- 
cestă forţă n’a fost iresistibilă de cât pentru că natura 
lor ’i a făcut s’o sufere fără resistenţă. Gausa acţiunei 
lor este în ei însăşi pentru o ore-care parte, tot aşa 
precum pentru o parte egală sau superioră este în cei- 
alţi. 

Şi pe urmă nimic nu se opune, în principiu, ca indi¬ 
vidul să fie lovit pentru fapta acelora cu care el este 
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solidar. Cimentul social este acel sentiment energic al 
solidarităţeî care se întemeiază pe o ficţiune tot atât de 
necesară cât nste şi de îndrăsneţă, anume aceea că un 
reil făcut unuia din noi, precum un furt, un incendiu, 
o rănire, etc., este făcut în acelaşi timp la toţi cei-alţi 
şi, prin urmare, că o greşelă comisă de cei-alţi este fă¬ 
cută de noi înşine. Acestă ficţiune care face forţa 
unei armate disciplinate, unei societăţi civilisată, este 
cu atât mai aprope de adever, cu cât intensitatea vieţei 
colective este mai mare. Prin urmare, cu cât mulţimea 
sau secta criminală a arătat un mai mare spirit de corp, 
de logică şi de armonie, cu cât ea a fost tina, originală, 
identică cu ea însăşi, cu atât mai mult trebue a se res¬ 
pinge pretenţiunea acelora din membrii ei, cari, dupe ce 
au fost solidari în crimă, voiesc să nu fie şi în pedepsă. 
Ei toţi trebue să fie consideraţi ca participanţi, mai 
mult saîi mai puţin, la crima pe cari unii din ei au făp- 
tuit’o. 

Bine înţeles, însă, că caracterul în parte fictiv al unei 
ast-fel de participări la isprăvile altuia, nu trebue nici 
o dată să fie uitat, şi responsabilitatea colectivă de care 
e vorba trebue să fie concepută ca un tot din .care o 
fracţiune numai apasă pe capul fie-căruia din partici¬ 
panţi. Cu alte cuvinte, formula responsabilităţei aţîţa- 
ţilor ce aii făcut parte dintr’o mulţime criminală, tre¬ 
bue să fie acesta: 

Cu cât grupul, din care un individ face parte, este 
mai mult culpabil în totalitatea lui, culpabilitate din 
care el are numai mica sa parte, cu atât acel individ e 
mai puţin culpabil în particular. 

Cât despre aţîţători, ei fiind aceia cari aii deslănţuit 
acestă faptă reii-făcetore, acest teribil boa care are ca 
inele omeni aserviţi şi subjugaţi, ei fiind inima care au 
animat’o şi cărea ’i aii dat nascere dupe chipul şi ase¬ 
mănarea lor, ei bine, culpabilitatea lor particulară va fi 
mai mult în raport direct de cât în raport invers cu 
culpabilitatea totală. Trebue să li se ceră o socotelă cu 
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atât mai severă despre faptele lor directe, cu cât faptele 
. inspirate de ei aii fost maî grave. 

Greutatea este însă, dice D. Tarde, de a găsi felul de 
represiune şi de prevenire a acestor crime colective. 

In ceea-ce privesce midlocele preventive, cea mal bună 
poliţie ar fi insuficientă, dacă nu se va hotărî urmărirea 
celor maî strigătore abusurî ale presei, escitările impri¬ 
mate la crimă şi la delict. 

In ceea-ce privesce midlocele represive, totul va fi inu¬ 
til atât timp cât instituţiunea juraţilor va exista. Slă¬ 
biciunea juraţilor în acestă materie, pusilanimitatea şi 
fecilitatea lor de a absolvi pe toţi cari se presintă sub 
ori ce colore politică, este atât de deplorabilă, în cât a- 
dese ori guvernele aii fost silite de a sustrage aceste crime 
colective de la competinţa lor şi de a recurge la curţi 
marţiale. Se cade ast-fel dintr’un exces în altul. D. Tarde 
susţine înfiinţarea unei magistraturi exclusiv criminale, 
special exercitată şi recrutată dintre omeni cari, pe 
lângă competinţa necesară, să întrunescă şi calităţile de 
caracter nu mai puţin cerute în asemenea materie. 

Acesta este, în esenţă, voluminosul raport al D-luî 
Tarde.. 

D. Dekterew, medic alienist din St. Petersburg, isto- 
risesce marile turburări isbucnite în Rusia cu ocasiunea 
invasiunei cholerei, şi arată cădivisiunea D-luî Tarde în 
ceea ce privesce pe participanţii la asemenea turburări, 
în aţîţători şi aţîţaţi, nu este tot-d’a-una exactă, de ore- 
ce mulţimea orbă şi ignorantă care în Rusia s’a format 
în bande furidse cari au distrus baracele spitalelor, au 
ars casele, aii maltratat pe funcţionari, aii omorît pe 
medici, n’avea nici un şef, nici un aţiţător. 

Măsurile sanitare prescrise de autorităţi, lovind în 
prejudiţiile ignoranţilor. în specula micilor comercianţi, 
ele singure aii produs aceste teribile explozii de nebunie 
generală, şi, mulţimea în delir, deprimată în acelaşi timp 
de frică, surescitată de mersul repede al flagelului, con¬ 
vinsă că tocmai măsurile luate de autorităţi propagau 
cholera, s’a ridicat de o dată, comiţend crime atroce. 



D. Dekterew susţine că, în asemenea caşuri, nu trebue 
tet-d’a-una a se recurge numai la represiunea brutală, 
trebue câte o dată a se recurge şi la mesuri psichologice, 
a pune părinte'sce mulţimea în curentul situaţiunei. Nu 
trebue să cercetăm numai de cât soluţiunea preventivă 
a crimelor mulţimeî numai în ameninţări, arestări, în¬ 
temniţări, trebue a ne adresa la inimă şi la experienţa 
preveniţilor, a le pune în faţă faptele pe cari imagina- 
ţiunea lor le desfigureză. 

D. Dekterew spune că prin aplicarea acestei mesuri 
de psichologie şi antropologie criminală, D. general Ba- 
ranow, guvernatorul departamentului Nijni-Nuwgorod, 
a reuşit se împedice o mare revoluţie, ce isbucnise din 
causa oprirei tergului anual ce trebuia a se ţine la Nijni. 

Majestatea Sa Regele Belgiei intră în sala şedinţelor, 
şi ia loc în logea regală, în mi^locid aclamaţiunilor entu- 
siaste ale congresului. 

D. Dr. Magnan, medicul şef al asilulul Sainte-Anne 
din Paris, care presideză acestă şedinţă, adreseză M. S. 
Regelui următdrele cuvinte de salutare : 

Sire, 

j)Onorând cu presenţa sa acestă şedinţă a congre- 
«sului, Majestatea Vostră, al cărui spirit este tot-d’a- 
!)una deschis ideilor generose, ideilor de progres, ne dă 
»o preţidsă mărturisire de interesul ce Ea îl dă lucrări- 
5>lor nostre. 

îiCând în a Il-a sesiune, ţinută în 1889 la Paris, adu- 
!) narea generală a congresului internaţional de antro- 

, îjpologie criminală îşi întorsese privirile spre Belgia, ea 
»scia că, în acestă ţeră de liberă discuţiune, tote opiniu- 
smile pot a se manifesta; şi Mai'ţea trecută (şedinţa de 
îda 9 August), Sire, noi am asistat la spectacolul măreţ 
wal unei lupte sciinţifice în care doctrinele cele mai 
«opuse, opiniunile cele mai contradictorii aii venit nu 
«pentru a se isbi într’o întâlnire sterilă, dar aii ajuns la 
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«acest resultat că adversarii ’şî au întins în mod loial 
«mâna, pentru a urmări într’o înţelegere comună so- 
«luţiunea problemelor celor mai înalte de psicho-fisio- 
«logie, de morală şi de justiţie. 

«Majestatea Vostră, care a înlesnit atât de mult sar- 
«cina nostră, bine-voiască a priimi astădî expresiunea 
«viuei nostrerecunoscinţe. (Aplause).« 

Se continuă discuţiunea asupra raportului D-luî 
Tarde. 

D. Zakrewsky, procuror-general Ia curtea de apel din 
Kartkof, spunea că marea experienţă ce a dobendit’o 
în acestă materie a crimelor mulţimeî, prin funcţiunea 
sa, ’i a dat convingerea că e forte greii de a stabili de¬ 
osebirea între aţîţători şi aţîţaţi. 

«Când e vorlia de o mişcare care se manifestă în 
clasa cultă, admit, dice D. Zakrewsky, că se pote dice 
că publiciştii, (Jiariştii, oratorii sunt aţîţătorii. Mai cu 
•semă nenorociţii diariştî sunt aceia cari sunt acuzaţi de 
tote relele. Ah! daca presa n’ar exista, cât de plăcut 
s’ar trăi în acestă lume! (Ilaritate). Dar deosebirea pre- 
sintă mult mal multă dificultate când ne găsim în faţa 
unei mişcări cu adevărat populară». 

Şi D. Zakrewsky citeză in sprijinul părerei sale tot 
revoltele ţerănimeî din Rusia cu ocasiunea ivireî clio- 
lerei, în care ’î a fost peste putinţă să găsescă pe insti¬ 
gatori. 

D. Dr. Paul Garnier, delegatul guvernului frances, 
recunosce că participarea unor adevăraţi nebuni în 
mişcările populare este destul de frecuentă şi activă. 

Ca medic al prefecturei din Paris, a constatat de ne- 
niimerate ori că mulţimea în mişcările ei era condusă 
de nebuni cari mai târziu mureau în asilul de alienaţi. 

«Un eveniment care provocă o mişcare profundă în¬ 
tr’o naţiune este, ^ice D. Garnier, ca sunetul clopotu¬ 
lui care adună în grabă armata desechilibraţilor. Cei 
mai excitaţi dintre ei—adesea adevăraţi deliranţi—sunt 
aceia cari fascineză mulţimea prin cuvântările lor 



65 

aprinse, şi iată ’i deja în capul mişcărei. Cutezanţa lor 
îi impune şi acostă cutezanţă se măresce, natural, din 
causa neprevedereî lor, din causa inconscienţei lor de 
pericol. 

;>Trebue a mai reaminti, de asemenea, ce rol a jucat 
alcoolismul colectiv în criminalitatea colectivă de la 
1871 în Paris ? Da, alcoolismul este adesea unul din 
stimulenţii cari teraşte mulţimea la cele mai rele ex¬ 
cese. Acest alcoolism le face în acelaşi timp şi forţa şi 
slăbiciunea lor; pentru că daca el este isvorul unei 
energii impulsive, acesta energie nu se prelungesce nici 
o dată până a duoa di. 

«Dar acestă parte făcută nebuniei criminale a mul- 
ţimei, e ore drept de a refuza ori ce utilitate şi ori ce 
grandore acestor agregate omenesci, prin midlocul că¬ 
rora pare că trece un curent electro-magnetic, mergând 
de la individ la individ, pentru a ’i solidariza în mod 
cât se pote de strîns şi pentru a’i antrena într’o acţiune 
comună ? 

«E exagerare a dice ca D. Tarde, că mulţimea este 
numai o fiinţă «spinală». Ea pote forte bine să se porte 
ca o fiinţă «frontală». Ea pote merge către un ideal din 
cele mai nobile, să se supună sentimentelor celor mai 
înalte, să fie ridicată de inspiraţiunile cele mai grandi- 
6se. Nu trebue a dice numai reu de aceste agregate 
umane, a căror impulsiune victoridsă a făcut pe popore 
să trecă multe trepte pentru îmbunătăţirea stărei lor 
sociale. 

«Vorbind de crimele mulţimei, dice terminând D. 
Garnier, trebue să facem deosebire între acele mişcări 
incoerente ale mulţimei şi între acestă trebuinţă de ac¬ 
ţiune comună, care unesce pe omeni pentru o iniţiativă 
fecundă, şi care ne dă elanul, în mersul nostru înainte 
spre cele mai nobile conchiste ale umanităţei. 

D. Benedikt,'profesor la universitatea din Viena, nu 
admite ideile din raportul D-lui Tarde de cât relativ la 
asociaţiunile criminalilor ordinari, cum sunt bandele 
de brigandi sau de falsificatori. 

5 



Nu trebue să judecăm tote crimele mulţimei în ace¬ 
laşi fel, ^ice D. Benedikt. Sunt crime în adever ocasio- 
nale unde o erore fatală, combinată cu spaima, cu pa¬ 
nica, terasce la crimă pe ceî maî forţî. 

Relativ la ideea emisă de D. Tarde că asociaţiunea 
incanaiUză-pe om, D. Benedikt dice următorele: 

jîAristot a dis’o de mult că noî suntem creaturi so¬ 
ciabile, şi tot ceea ce noi avem ca perfecţiune intelec¬ 
tuală şi morală a născut din asociaţiune. Este un in¬ 
convenient că criminalii profită, la rendul lor, din forţa 
asociaţiunei, dar acest inconvenient nu trebue să ne 
facă a refuza asociaţiunei ori ce virtute». 

Vorbind apoi de crimele comise de mulţimi, D. Bene¬ 
dikt dice că, comparând aceste crime cu crimele indi¬ 
viduale, precum sunt acelea ale lui Gesar Borgia şi ale 
lui Ivan Teribilul, trebue să recunbscem că crimele ti¬ 
ranilor nu sunt mai mici de cât acelea ale mulţimei. 
De asemenea crudimile şi crimele contra-revoluţiunilor 
şi ale anti-refofmelor nu sunt mai puţin mari şi mai 
puţin sanguinare de cât acelea ale revoluţiunilor. 

Pentru a înţelege psichologia revoluţiunilor şi revol¬ 
telor, dice terminând D. Benedikt, trebue să ne gândim 
la acesta, că în aceste ocasiunî nu isbucnesce numai o 
emoţiune momentană, dar o acumulare, un adevărat 
capital de ură şi de pasiune, de care mediul social, în 
general, este tot atât de responsabil ca şi revoltaţii. 

ŞEDINŢA A IX-a 

12 August 

D. Dr. Paul Garnier, medic-şef al prefecturel poliţiei 
din Paris, presintă raportul seu asupra necesităţeî de 
a considera examenul psicho-moral al ore-căror preve¬ 
niţi sau acusaţî ca o datorie a instrucţiune! 

D. Garnier începe prin a arăta neîncrederea cu care 
la început s’a primit intervenirea medicinei legale în 
materie penală. 

Astădi, însă, medicina legală a trecut în starea adultă 
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şi tiimenî nu -i mai pote contesta locul la care ea are 
un drept legitim ca indispensabilă auxiliară a justiţiei. 

Progresele realisate de observaţiunea clinică permite 
ustădî de a da diagnosticului o precisiune, o claritate 
deductivă, care ar trebui să facă să cadă tote prevenţiu- 
nile şi nedreptele apreciări făcute medicinei legale. Stu¬ 
diul semiologic, dus din ce în ce mai departe, a reuşit 
să formeze grupări de simptome cari corespund unor ti¬ 
puri morbide bine cunoscute, clar definite şi aşa dife¬ 
renţiate în cât la fie-care din ele se aplică conclusiuni 
hotărite. 

Cu tote acestea, D. Dr. Garnier constată cu durere că 
justiţia nu este încă la adăpostul acelor erori regretabile şi 
sfâşietdre de a condamna nenorociţi alienaţi a căror 
inconscienţă ar trebui să ’i adăpostescă în contra seve- 
rităţei legilor. 

D-sa presintă o statistică, făcută împreună cu D. Dr. 
Magnan, de numerul condamnaţilor cari le-au fost tri¬ 
mişi din diferitele închisori ale Senei, la câte-va ^ile nu¬ 
mai dupe pronunţarea sentinţei definitive, pentru a ’i 
supune unui examen medical. 

Din aceşti condamnaţi, D-lorail găsit, în timp de 5 
ani, de la 1886—1891, 255 de erori judiciare, adică 
255 condamnări pronunţate contra unor omeni abso¬ 
lut iresponsabili, absolut nebuni! 

Cât de mare, însă, trebue să fie contingentul acestor 
revoltătdre condamnări, avend în vedere caşurile ră¬ 
mase necunoscute! 

Acesta provine de acolo, dice D. Dr. Garnier, că legea 
nu consideră ca o datorie a instrucţiunei necesitatea 
^xaminărei medicale a preveniţilor sau a acusaţilor. 

Din duoe lucruri unul, dice D. Garnier:—Ori sase re- 
cunoscă judecătorului de instrucţie competinţa de a se 
cobori pe terenul medical şi de a discerne el semnele sus¬ 
ceptibile pentru motivarea unei expertise medicale, şi a- 
tunci trebue cât se pote de urgent a ’i da instrucţiunea 
necesară pentru a dobândi acestă competinţă tecbnică;— 
ori, dacă judecătorul de instrucţie rămâne străin de aceste 



cunoscinţe speciale, atunci, pentru a se-pune capet la 
atât de sfâşietore şi numerose erori judiciare, trebue a 
încredinţa unei visite medicale grija de a distinge în 
mulţimea preveniţilor, pe cei cari, prin existenţa unor 
simptome mai mult sau mai puţin manifeste , trebue 
să fie obiectul unei anchete medicale aprofundate. 

Pentru a asigura justiţiei un bun renume, şi pentru 
a ne supune la ceea ce comandă şi logica şi filantropia 
cea mai inteligentă, în acelaşi timp, nimic nu trebue să 
fie negligeat, ^ice D. Dr. Garnier, pentru a ajunge acest 
scop: de a restrînge, cât mai mult posibil, regretabilele 
erori judiciare ce se fac cu omenii bolnavi, absolut in- 
conscienţi. 

Remediul ar consta, dupe D. Dr. Garnier, în intro¬ 
ducerea a unor noui condiţiunî în procedările cari re- 
guleză actualmente expertisele medicale, condiţiunî cari 
ar fi destinate să înlesnescă, sub acest raport, greaua 
sarcină a judecătorului de instrucţie de astădi. 

D. Garnier arată că în acestă privinţă Belgia se pote 
considera cu drept cuvânt ca avangarda progresului, 
de 6re-ce ea e singura ţeră care a introdus, în organisa- 
rea ei administrativă şi judiciară, fericite reforme, ino- 
vaţiuni filantropice şi înţelepte, cari tote sunt inspirate 
de datele practice procurate de sciinţă şi respundend 
mişcărei neîncetate a spiritului omenesc. 

Ast-fel, în Belgia, s’a creat un serviciu special medi¬ 
cal pentru a se asigura de starea mintală a condamna¬ 
ţilor repartisaţi pe la diferitele închisori ale regatului. Se 
p6te spera că, graţie acestei precauţiuni, nenorociţii ali¬ 
enaţi, a căror desordine cerebrală pote forte bine scăpa 
observaţiuneî unui director de penitenciar, vor fi 
de a^i înainte semnalaţi şi trataţi dupe cum cere sta¬ 
rea lor. 

Şi D. Garnier adaugă : 
»Dar dacă acâstă anchetă medicală, urmărită în mid- 

locul unei populaţiuni de condamnaţi, are atât de mare 
utilitate, şi dacă exemplul dat de Belgia merită de a a- 
trage atenţiunea celor-alte ţerî, apoi nu trebue să con- 
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venim cu toţii că ar fi tot atât de oportun de a se pre- 
scri o inspecţie medicală, chiar sumară, pentru in¬ 
culpaţi ? 

: j)Nu e mult maî important de a preveni, de cât de a 
repara?« 

D. Dr. Hemaut, medic principal în armata belgiană, 
comunică că în Belgia este înfiinţat, în acelaşi timp, încă 
de la 1885,1a Malines, un de observaţiune, pe care 
’l dirigeză D-sa, pentru preveniţii alienaţi militari. Ori 
ce prevenit de un delict ore-care, precum furt, dezer¬ 
tare, insubordonare etc. trebue, înainte de a fi tradus 
înaintea justiţiei militare, să obţină de ia medicul cor¬ 
pului o declaraţiune de integritate mintală ; numai în 
urma acestei declaraţiuni auditorul militar începe a 
instrui afacerea. 

Daca medicul de corp are înduoială asupra integrită- 
ţei mintale a delicuentului, el e trimis la spitalul de ob¬ 
servaţie, unde e ţinut ori-cât de lung timp cred medicii 
necesar, şi unde se ia asupră’i tdte informaţiile necesare. 

Ast-fel dar, in armata belgiană, nu există prevenit 
care să treacă pe sub furcile discuţiunei judiciare îna¬ 
inte de a priimi o atestaţiune completă şi detaliată, deter¬ 
minând, în mesura posibilului, starea lui mintală. 

D-niî Thiry, profesor de dreptul criminal la universi¬ 
tatea din Liege; Van Hameii, profesor pe dreptul crimi¬ 
nal la universitatea din Amsterdam; Isidore Maus, doc¬ 
tor in drept §i filosofie din Bruxelles; Alimena, profesor 
la universitatea din Nedpole, şi Puglia, advocat din Mes- 
sina, presintă congresului raporturi separate asupra im¬ 
portantei cestiuni relative la măsurile ce trebuesc apli¬ 
cate incorigibililor şi la autoritatea care e aptă pentru 
a "î clasa. 

D. Thiry arată prin raportul seu că, pentru a avea o 
noţiune exactă asupra incorigibilităţei, trebue a se deo¬ 
sebi delicuenţii, dupe cum forţa care ’î împinge la co¬ 
miterea delictului este o forţă momentană sau o forţă 
permanentă. 
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Ast-fel, există criminali ale căror infracţiuni se comit 
nu în virtutea instinctelor viţi6se, dar în iirma unei 
circumstanţe extraordinare şi accidentate, exercitând 
asupra spiritului lor o dominaţie cu totul trecetore; 
acestea sunt delictele provocate de pasiune, deresbunare, 
de nevoie. In regulă generală, aceşti criminali nu se fac 
culpabili de cât de o singură infracţiune; cu tote aces¬ 
tea, nu este imposibil ca ei să devină recidivişti; cir¬ 
cumstanţa accidentală care ’î a făcut să comită primul 
delict, pote, în adevăr, să se reproducă, şi, dacă el co¬ 
mit un nou delict, acesta totuşi nu probeză că ne gă¬ 
sim in faţa unui delicuent antrenat de o influenţă viţi- 
dsă permanentă. 

Recidiva în asemenea caşuri, destul de rară de alt-fel, 
nu va face din culpabil un delicuent din obiceiu, ea ’i 
va lăsa caracterul şeii de delicuent din întâmplare. 

Cum trebue să se procedă faţă cu aceşti individ!? 
Perderea simţului lor moral fiind cu totul fortuită, nu 
trebue a ne ocupa de amendarea lor; faţă de aceştia nu 
trebue să se întrebuinţeze de cât represiunea prin sufe¬ 
rinţă. Ameninţarea cu o pedepsă este necesară, în ase¬ 
menea caşuri, pentru a împedica, prin intimidare, înde¬ 
plinirea delictului; acestă ameninţare chiar dacă rămâne 
fără nici un succes, trebue să se execute, nu pentru a îm¬ 
pedica repetirea aceluiaşi fapt în viitor, de 6re-ce aseme¬ 
nea fapte, în general vorbind, nu se mai repet, ci pen¬ 
tru că o ameninţare care nu se execută perde ori-ce 
soiu de putere; şi fie-care trebue să p6tă a ’şi dice, a- 
tuncî când ideia criminală ’i vine, că pedepsa cu care 
legislatorul lovesce pe ori-ce culpabil îi va fi, de sigur, 
şi lui aplicată, dacă comite infracţiunea. 

Pentru aceste motive, faţă de aceşti 'delicuenţi de o- 
casiune, actualul sistem penitenciar este satisfăcător, 
cel puţin în principiu. 

Trecând la categoria acelor criminali cari nu sunt ca 
precedenţii, criminali din întâmplare, ci criminali în mod 
permanent, D. Tliiry dice că la aceştia forţa care ’i împin¬ 
ge la crime nu este momentană, ca gelosia sau miseria 
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ci ea există în ei tot-d’a-una, prin urmare la aceşti 
criminali consnmaţiunea delictului nu face să dispară 
în acelaşi timp forţa care ’i a împins, ca în crimele acci¬ 
dentale, ci causa, existând mereu în ei, efectele conti¬ 
nuă a se produce şi delictele se urmeză cu totul na¬ 
tural. 

Pe aceşti delicuenţi D. Thiry îi numesce incorigibili. 
Punându-se dintr’un punct de vedere cu totul prac¬ 

tic, D. Thiry consideră ca incorigibili pe toţi acel deli¬ 
cuenţi cari, dupe ce au suferit o primă pedepsă, se fac 
culpabili de o nouă infracţiune, a cărei causă este o in¬ 
fluenţă morală permanentă ce lucreză asupra voinţei lor. 

Intrebându-se cari sunt măsurile cari trebuesc luate 
faţă de incorigibili, D. Thiry susţine că în aceste mă¬ 
suri nu trebue să fim călăuziţi de ideea pedepsei, ci de 
aceea a legitimei apărări. Represiunea răului îndeplinit 
este secondară în acest cas; scopul ce se impune este a- 
cela de a împedica răul de care suntem permanent a- 
meninţaţi. 

Pentru aceste motive, D-sa cere ca incorigibilii să fie 
condamnaţi la o detenţiune indefinită, pentru ca ast-fel 
să putem: 1) a’i avea în mână atât timp cât internarea 
lor ar fi necesară; 2) a’i pune în libertate, când acesta 
liberare pare meritată; 3) a’i închide din noii, când a- 
cestă măsură va fi impusă de reaua lor conduită în 
stare de libertate. 

Prin adoptarea acestui sistem, D. Thiry dice că nu 
se va mai comite absurditatea de a reda vieţei sociale, 
numai pentru motivul că pedepsa le-a expirat, pe nisce in¬ 
divid! de cari continuăm a ne teme. Mai mult, în caşul 
când se va putea presupune că incorigibilul s’a amen¬ 
dat, nu va trebui să se mai recurgă nici la graţie, un 
procedeu periculos, pentru că el aduce dupe sine stin¬ 
gerea pedepsei şi dă, prin urmare, o independenţă com¬ 
pletă criminalului, nici la liberarea condiţională, aşa 
cum există astădi în Belgia, procedeu care presintă a- 
celeaşi inconveniente ca şi graţiarea, pentru că, ca şi a- 
cesta, ajunge tot la stingerea definitivă a pedepsei, nu 
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imediat, este adeverat, dar dupe trecerea unui ore-care 
timp (adică înduoit timpul de încarcerare ce ’l are a’l 
mai suferi). Folosele liberărei condiţionale sunt conser¬ 
vate prin acest sistem, dar societatea nu va perde nici 
un moment dreptul de a închide din nou pe delicuen- 
tul care n’a realisat speranţa de ameliorare ce se for¬ 
mase despre el. Cu alte cuvinte, prin sistemul preconi- 
sat de D. Thiry, se va dispune de un midloc de apărare 
permanent, care nu este eliniinarea definitivă a incori¬ 
gibilului şi care va permite tote încercările posibile de 
reabilitare. 

Dupe ce răspunde la tote obiecţiunile ce s’ar putea 
face acestui sistem, D. Tliiry trece la examinarea ur- 
metorelor cestiuni: 

1. Care este felul de detenţiune ce trebue adoptat faţă 
de incorigibili; 2-lea, cari sunt mesurile de corecţiune 
ce trebuesc întrebuinţate, şi al 3-lea, cari sunt autorită¬ 
ţile cari vor regula aplicarea sistemului de detenţiune 
indefinită ? 

Asupra punctului ânteiu, D. Tliiry spune că deten¬ 
ţiunea indefinită nu admite regimul celular. S’ar putea 
cel mult impune acest regim pentru un ore-care timp, 
cum se face în regimul progresiv, dar D-sa nu vede in 
acesta nici o utilitate, de 6re-ce acest regim nu este 
de cât o măsură cu totul timporală. Pentru detenţiunea 
indefinită, D. Thiry preconisesă coloniele cu vieţa în 
comun în timpul dilei şi cu separarea, din causa mo¬ 
ravurilor, în timpul nopţei. Aceste colonii trebue să fie 
situate în apropiare de marile oraşe, pentru ca societă¬ 
ţile de patronagiu [ce există în tote ţările civilisate) să 
potă a’şi îndeplini considerabila misiune pe care le o 
recunosce D. Thiry. 

Aceste colonii trebue să fie nisce adevărate scole de 
meserii, pentru ca ast-fel deţinuţii să ’şî potă câştiga în 
mod onorabil vieţa, dacă ar obţine mai târziii liberarea 
condiţională. Relativ la meseriele pe cari aceşti deţi¬ 
nuţi trebue să le înveţe, D. Thiry preferă pe acelea cari 
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le-ar permite de a fabrica furniturile necesare peniten¬ 
ciarelor şi armatei. 

Ga mesuri de corecţiune, în prima linie, sunt munca, 
instrucţiunea şi maî cu semâ educaţiunea morală. A- 
cestă educaţiune morală nu se pote face cu succes, dice 
D. Tliiry, de cât de societăţile de patronagiu, pentru că 
aceste societăţi lucrând în mod independent şi din de¬ 
votament, sunt singurele cari ar putea e'xercita asupra 
spiritului deţinuţilor o influenţă, pe care n’ar putea-o do- 
bendi nici o dată autorităţile administrative. 

Ca mesuri secondare, D. Thiry preconiseză îngrijirile 
medicale şi hypnotismul. 

Cele d’ânteiii au o netăgăduită utilitate în caşurile în 
cari criminalitatea provine, fie din ereditate, fie dintr o 
stare morbidă. Este constatat că o nervositateexagerată, 
neatingend de alt-fel întru nimic responsabilitatea, pote 
să aibă de efect sevîrşirea unor delicte. Tot ast-fel de¬ 
bilitatea, neputend cu ajutorul voinţei-să modereze ere- 
tismul instinctelor, devine câte o dată causă a delicte¬ 
lor. Gât despre alcoolism, tdtă lumea cunosce urmările 
înspăimentătore la cari dă nascere. Nu este dar sigur, 
întrebă D. Thiry, că în aceste diferite ipoteze medicul 
trebue să fie chiămat a lua o parte considerabilă la 
munca depusă pentru amendarea incorigibililor ? 

Dacă tote aceste midldce de corecţiune nu reuşesc, 
atunci D. Thiry dice să nu stăm la înduoială de a între¬ 
buinţa hypnotismul. Experienţele întreprinse de D. Del- 
boeuf a probat, până la evidenţă, că se pote vindeca prin 
tratamentul hypnotic persone ale căror înclinaţiunî vi- 
ciose nu au fost învinseprin nici un alt procedeu. 

In ceea-ce privesce cestiunea de a se sci cari sunt 
autorităţile apte de a statua aceste diferite mesuri, D. 
Thiry dă judecătorului puterea de a pronunţa imediat 
detenţiunea indefinită, îndată ce el a recunoscut exis¬ 
tenţa recidivei şi a unei influenţe morale permanente 
ce lucreză asupra voinţei prevenitului. In ceea-ce pri¬ 
vesce însă atât alegerea măsurilor de întrebuinţat pen¬ 
tru tratamentul condamnaţilor, cât şi pronunţarea libe- 
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rarei condiţionale, D-sa cere ca acestea să se facă de 
funcţionarii penitenciarului, adică de director, preot şi 
medic, împreună cu comitetele de patronagiu, p&L\ii'\i ea 
ast-fel libertatea deţinuţilor să nu fie lăsată la arbitra- 
riul putereî executive. 

Acesta este, în resumat, raportul D-luî Thiry. 
D. Van Hamei, prin raportul şeii, dice că incorigibi¬ 

lii sunt acei cari trăind liber in societăţile nâstre moder¬ 
ne, sunt pentru ele, din causa tendinţelor lor criminale, 
un pericol permanent. 

D-sa admite, însă, că aceştia nu pot fi declaraţi in¬ 
corigibili de cât dupe ce aii fost clasaţi printre recidi- 
vişti. 

Sunt însă duoe excepţii de făcut, în cari, cbiar fără 
o recidivă formală, trebue a clasa pe delicuenţi printre 
incorigibili, şi anume: atunci când un cumul de mai 
multe crime saii delicte destul de grave, într’un ore- 
care spaţiu de timp — fără ca veri-o pedepsă să fi în¬ 
trerupt seria—puse în raport cu fenomenele antropolo¬ 
gice ale individului ce le a comis, cu antecedentele sale 
şi cu modul seu de a trăi, ne procură deja proba unei 
profesiuni criminale, a unui obiceiu greii de sterpit, şi 
asemenea, atunci când dupe o singură crimă se pote 
manifesta îndestul de bine perversitatea excepţională a 
criminalului. 

In ceea-ce privesce principiul fundamental ce trebue 
să domine în alegerea măsurilor ce trebuesc luate faţă 
de incorigibili, D. Van Hamei ^ice că acest principiu 
este: de a apăra societatea contra pericolelor cu cari 
aceşti delicuenţi continuă a o ameninţa, căutând 
atât de a ’î face inofensivi, cât şi de a ’i corige, daca este 
posibil. 

D. Van Hamei împarte pe incorigibili în duoe mari 
grupe: 1) acei cari ameninţă vieţa chiar a cetăţenilor. 
In acest grup, ultra-periculos, nu intră numai acei cari 
au omorit, resultatul actelor lor datorindu-se adesea 
întemplărei, ci şi acei ce au atentat la vieţa cetăţenilor, 
căci tentativa are acelaşi caracter ca şi crima îndepli- 



nită; 2) acei cari ameninţă proprietatea. Acesta a duoa 
grupă D. Van Hamei o împarte în alte duoe pe cari le 
numesce: de mare pericol şi de mic pericol. 

Marele pericol îl formeză hoţii, escrocii înclinaţi la 
violenţă, toţi cei-alţî hoţi, pungaşi, pick-pockeţi na¬ 
ţionali saii internaţionali, marii escroci profesionali, 
falsificatorii instruiţi, bancruţii sistematici. In acest grup 
se găsesc profesorii crimei, ce exercită influenţa lor per- 
niciosă asupra tinerilor delicuenţi neexperimentaţi. Ei 
desfăşură tot-d’a-una o ore-care energie în executarea 
crimelor lor; rar ei se căesc, defectul lor caracteristic 
este egoismul. 

Micul pericol îl formeză marea majoritate a recidi- 
viştilor comuni, a debililor, desechilibraţilor, vagabon- 
dilor cari fură de obiceiu obiecte de mică valore, dar 
cari fură tot-d’a-una. 

Pe lângă aceste grupe, D. Van Hamei mal găsesce 
incorigibili printre acei ce atentâză la pudârea copiilor, 
printre turburătoriipăceî publice şi printre calomniatori. 

In ceea-ce privesce măsurile de luat contra incorigibi¬ 
lilor, D.Van Hamei este de aceeaşi părere ca şi D. Thiry, 
preconisând detenţiunea indefinită şi viaţa în colonii. 
Şi pentru a concorda acesta mesură cu sistemul penal 
actual, D. Hamei crede că lucrurile se pot petrece ast-fel: 

«Pentru cutare crimă sau cutare delict, judecătorul 
pronunţă o pedepsă, ca de obiceiu, dar el declară în a- 
laşi timp, dupe arătările legel şi in caşurile pe cari ea le 
prevede, că e loc pentru o deliberare ulteridră asupra 
punctului de a se sci dacă condamnatul va fi supus tra¬ 
tamentului incorigibililor. 

«Legea va trebui să facă acestă declaraţie obligatorie 
în următdrele caşuri: 

a) In tote caşurile de asasinat, de omor sau de ten¬ 
tativă a uneia din aceste crime, cum şi de asemenea în 
caşurile de violenţe voluntare ce aii causat mortea ; 

b) In tote caşurile de explozii causată voluntar şi 
ocasionând un pericol pentru vieţă (pentru caşurile de 
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incendiu, pentru că acesta crimă e mai comună şi mâi 
puţin pericolosă, se pote aştepta o recidivă); 

c) In tdte caşurile de furt, cu violenţă, asupra per- 
sdnelor; 

dy In tote cele-alte caşuri de furt calificat, dacă con¬ 
damnatul a fost deja pedepsit anterior pentru crimă sau 
delict; 

ey In caşurile de furt simplu, sustragere, escrocherie, 
ameninţări, vagabondagiu, dupe duoe condamnări ante- 
riore pentru crimă sau delict; 

f) In caşurile de atentat la pudorea copiilor până la 
dre-c'are verstă, dupe o condamnare anterioră pentru 
vre-o crimă saii delict contra moravurilor. 

wln timpul acestei deliberări ulteriore, autoritatea 
competintă, pe care o vom arăta îndată, va ţine so- 
cotelă de tot ce va putea arunca ore-care lumină asupra 
tendinţei criminale a prisonierului şi asupra caracteru¬ 
lui pericolului cu care el ameninţă societatea. Informa- 
ţiunile asupra acestor diferite puncte se vor raporta la 
antecedenţii sei, la ascendenţa sa, la conduita lui în în- 
chisore, la situaţiunea ce ar putea a’şi procura, în sferşit 
la tot ce ar putea fi de ore-care valore din punctul de 
vedere de care vorbim. 

«Dacă dupe acesta deliberare ulterioră individul este 
condamnat la tratamentul incorigibililor, acestă sentinţă 
însemnă continuarea detenţiune! şi o nouă deliberare 
dupe un dre-care spaţiu de timp. Pentru acei cari aii 
atentat la vieţă, acestă periodă pote fi lungă, iar pentru 
cei-alţi în raport cu gravitatea pericolului. De exemplu, 
pentru recidiviştii puţin periculoşi se pote fixa, pentru 
prima oră, durata pedepsei, la duoi ani. Legea recunos¬ 
când o ore-care putere discreţionară Judecătorului, va 
trebui să fixeze maximul duratei acestor periode de pe¬ 
depse şi va putea urma aci o scară progresivă dupe nu- 
merul recidivelor. Cu excepţia acelora cari au atentat 
la vieţă, o liberare condiţională va putea precede sfâr¬ 
şitul fie-cărei periode şi fie-căreî noui deliberări. Ase- 
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menea, judecătorul va putea ordona ca o liberare con¬ 
diţională să fie prelungită. 

î)Dupe ce-au atins versta de 50 anî, pentru toţi in¬ 
corigibilii, o nouă deliberare va trebui să se facă la 
fie-care duoi ani. 

«Judecătorul va putea ordona, fie dupe una din de¬ 
liberările periodice, fie dupe o deliberare specială, pro¬ 
vocată de administraţia închisorei sau de ministerul 
public, sau de deţinut chiar, ca el să fie liberat definitiv. 

«Autoritatea căreea legea va trebui să încredinţeze 
grija acestor deliberări şi decisiuni periodice, va trebui 
să fie o autoritate judiciară, o curte. Numerul acestor 
curţi va trebui să fie forte restrâns, ele vor avea sediul 
în vecinătatea caselor de detenţiune destinate acestei 
categorii de condamn aţi«. 

«Aceste caşuri vor fi examinate dupe regulile ordi¬ 
nare ale procedărei penale, cu concursul apărărei. Curtea 
va fi informată asupra antecedentelor şi asupra punc¬ 
telor menţionate mai sus, prin acte şi prin deposiţii orale, 
mai cu semă de direcţia casei de detenţiune sau a os- 
piciului, în special de medic. Deţinutul va trebui să 
compară în personă înaintea curţei. Curtea sau delegaţii 
sei va putea să’l visiteze în închisdre sau în ospiciu«. 

D. Van Hamei scie că prin acesta se dă o pu tere con¬ 
siderabilă în manele judecătorului, dar D-sa crede că 
reînouirea periodică a acestor deliberări va împedica a- 
busurile. Pe urmă va trebui ca cu aceste deliberări să 
fie însărcinaţi magistraţi integri şi cu experienţă. 

«Să nu uităm, ^ice D. Van Ham el, că este în tendinţa 
dreptului penal de a întinde, graţie instituţiilor pe cari 
trecutul nu le cunoscea, puterea discreţionară a jude¬ 
cătorului». 

Criminalogia nouă, care tinde a avea în vedere mai 
mult pe criminal de cât crima, va trebui să nu dea în¬ 
dărăt înaintea acestei consecinţe inevitabile a princi¬ 
piilor sale. Nedând judecătorului acestă putere, nu e 
posibil de a aplica teoriile nouei scole. 
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D. Alimena reduce mesurile de luat contra incorigi¬ 
bililor la următorele trei; 

1. întemniţarea prelungită şi mărită în proporţie cu 
numerul recidivilor; 

2. Pentru delicuenţiî cari se fac culpabili de mici de¬ 
licte, mai cu semă dacă sunt recidivişti, abolirea scur¬ 
telor pedepse de închisore şi înlocuirea lor prin munca 
obligatorie: 

a) In stabilimente speciale; 
bj In companii de muncă ; 
cj In lucrări de colonisare interioră ; 
3. Deportarea perpetuă pentru criminalii cari au în¬ 

trecut un maximum de recidive. 
Autoritatea aptă a face alegerea acestor măsuri, este, 

dupe D. Alimena, autoritatea judiciară penală. 
D. Alimena, nu crede că este bine a lua ori-ce speranţă 

criminalilor de profesie şi de obiceiu. 
Dupe probe seriose de amendare ei pot merita liber¬ 

tatea lor. Liberarea condiţională este ehiămată a juca 
aci rolul ei. 

Pentru a reabsa tote acestea, D. Alimena arată abso¬ 
luta nevoe ca personalul penitenciarelor să fie compus 
din omeni cu mult tact, cu talent şi cu experienţă. 

jîFără îndoială, ^ice D. Alimena, cel mai puternic 
midloc de a face pe criminali incorigibili, este de a’i 
convinge că ei sunt deja». 

D. Isidor Maus susţine că prin mesurile de luat faţă 
de recidiviştii înrăiţi trebue a se tinde mai ânteiu de a ’i 
cunosce bine; a ^ trimite în inchisorî-asiluri pe cei a 
căror recidivă provine, în mare parte, dintr’o causă pa¬ 
tologică; a mări considerabil şi progresiv durata pedepsei 
până la 'perpetuitate, pentru crimele şi delictele forte gra¬ 
ve ; în fine, a face ca represiunea să fie mai mult su¬ 
biectivă, apropiind’o, în scop de amendare, de starea 
suitului şi de natura delictului. 

Acesta operă dificilă cere nu numai specialişti cari, 
pe lângă o mare experienţă, să întrunescă şi cunoscinţi 



seriose de psichiatrie; ea nu pote fi îndeplinită fără con¬ 
cursul sincerilor devotamente (societăţi de patronagiu). 

Un rol nu mai puţin important este reservat acţiunei 
preventive care pote combate căuşele sociale ale reci¬ 
divei : degenerescenţa, alcoolismul, prostituţia, mizeria, 
etc. Aceşti factori fac zadarnice, în mare parte, silinţele 
operei penitenciare. Continuu aceşti factori produc 
recidivişti într’un numer mult mai mare de cât aceia 
pe cari penitenciarele se încercă a ’î corige, şi ei rea- 
pucă, la eşirea din închisore, pe acei cari credem că ’i 
am amendat. 

D. Ferdinand Puglia observă că trebue a fi calificaţi 
ca incorigibili numai acei cari, prin caracterele lor an¬ 
tropologice, denotă o degenerescenţă ereditară; că, prin 
urmare, nu se pote califica ca incorigibili toţi recidi- 
viştii. 

O discuţiune forte interesantă s’a urmat asupra tu- 
tulor acestor raporte. Majoritatea oratorilor aii împăr¬ 
tăşit vederile D-lor Tbiry şi Van Hamei, afară de D-nii 
Prins şi Meyers, cari aii admis detenţiunea indefinită 
sau sentinţa indeterminată, dupe cum o numesce D. 
Van Hamei, numai pentru degeneraţii şi pentru indi¬ 
vizii cari au comis delictul sau crima din causa mize¬ 
riei; pentru toţi cei-alţi incorigibili D-lor susţin siste¬ 
mul agravărei progresive a pedepselor. 

D. G. Morel, medic-director al asilului Guislain, din 
Gând, face de asemenea o comunicare asupra incorigi- 
bîlităţeî, a naturel şi tratamentului seu. 

Gonclusiunea raportului D-lui Morel este următorea: 
nDacă tote ţările ar avea fericirea să aibă o lege pen¬ 

tru protecţiunea copiilor; dacă autorităţile ar avea o pu¬ 
tere suficientă pentru a smulge copii de la părinţii sau 
tutorii incapabili sau nedemni; dacă guvernele ar orga- 
nisa metodic o educaţiune pentru aceste nenorocite crea¬ 
turi, s’ar vedea, în puţini arii, descrescănd criminalitatea 
într’un mod considerabil<e. 



Deja în ţerile scandinave numai legea asupra repre- 
• siunel alcoolismului a fost în deajuns pentru a micşora 
în mod forte simţitor cifra criminalităţeî şi alienărei 
mintale. 

D. Alimena face o importantă comunicare asupra 
raportului ce există între crime şi procesele civile, şi 
conchide că frauda civilă nu este prea deosebită de 
frauda penală, şi că spiritul gdlcevitor şi procesiv este o 
criminalitate ascunsă. 

Acesta demonstră, elice D. Alimena, că factorul eco¬ 
nomic este unul din cei mai puternici in etiologia crimei, 
fie prin influenţa lui directă, fie prin influenţa luî indi¬ 
rectă, care devine multiformă în generaţiile viitore. 

D-niî Dr. de Boeck, medic la casa de sănătate din 
Uccle (Belgia), şi Paul Otlet, advocat pe lângă curtea 
de apel din Bruxelles, presintă un forte interesant ra¬ 
port asupra închisorilor-asile şi asupra reformelor ce 
ele ar aduce. 

Unanimitatea membrilor congresului, admiţând în¬ 
fiinţarea acestor închisorî-asile şi totă lumea specială 
cunoscând motivele imperiose cari pledeză în favorul 
acestor instituţiuni, devenite indispensabile astădi, în 
urma imenselor progrese făcute de medicina legală şi 
de antropologia criminală, nu mai insist asupra moti¬ 
velor repetate din noii de D-nii de Boeck şi Otlet în ra¬ 
portul D-lor în favorul închisorilor-asile. 

Me mulţumesc numai a înregistra aci conclusiunile 
acestui raport, pe care autorii au avut practica idee de 
a 1 presenta sub forma unui proiect de lege, inspirat 
direct de propunerile de cari actualmente sunt sezisate 
Camerile belgiane şi italiane. 

Iată acest proiect de lege: 
Art. 1. Se va înfiinţa, cu cheltuiala Statului, sub 

numele de «asiluri speciale ale Statului», asile afectate 
la internarea şi tratarea alienaţilor de ambele sexe cari 
formeză obiectul presentei legi. 
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Art. 2. Aceste asile vor fi destinate : 
1) Pentru toţi acei cari, fie într’un asii de alienaţi, 

fie în afară- de asii, fiind în stare de turburare mintală 
şi avend moravuri depravate sau obiceiuri perverse, au 
comis sau aii încercat de a comite unul din actele cali¬ 
ficate de lege crime sau delicte; 

2) Pentru toţi acei cari, condamnaţi la pedepse de 
închisore pentru crime sau delicte, vor fi atinşi de tur- 
burări mintale în cursul detenţiunei lor; 

3) Pentru toţi preveniţii de crimă sau delict, în sar¬ 
cina cărora faptele materiale ale infracţiunei aii fost pro¬ 
bate, dar cari sunt recunoscuţi, de expertisa medicală 
în stare de turburare mintală. 

Art. 3. Intrarea în asilul special al alienaţilor cri¬ 
minali şi al deţinuţilor alienaţi va fi ordonată de pre¬ 
şedintele tribunalului, întemeiat pe certificatul medical, 
care va declara că alienatul este în condiţiunile turbu- 
rărei mintale cerute de lege. 

Intrarea în asilul preveniţilor achitaţi din qausa de 
alienaţie mintală se va face prin simpla hotărîre a tri¬ 
bunalului sezisat de urmăiâre sau prin ordonanţa ca¬ 
merei de consiliu. In materie criminală, juriul va trebui 
să declare că el achită pentru causă de alienare min¬ 
tală şi curtea, ca urmare a acestui verdict, va trebui 
să ordone transferarea acusatului la asilul special. 

Art. 4. Eşirea din aceste asile se va face pe basa cer¬ 
tificatului medicului asilului special, aprobat de preşe¬ 
dintele tribunalului. 

Pentru alienaţii criminali şi pentru preveniţii alie¬ 
naţi, acest certificat va arăta că alienatul a încetat de 
a mai manifesta tendinţe la obiceiuri perverse sau la 
moravuri depravate. Ei vor fi atunci transferaţi la asi¬ 
lul ordinar, saii puşi în libertate dacă sunt vindecaţi. 

Deţinuţii alienaţi vor continua, în tot caşul, a şedea 
în asii cel puţin până când vindecarea lor va permite 
a ’i reîntdrce la închisore. 

Art. 5. Timpul,petrecut în asilul special, de condam¬ 
naţii alienaţi, va fi scădut din durata pedepsei lor. 

6 
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Art. 6. Orî ce personă deţinută într’un asii special 
• al Statului, sau ori ce personă interesată, va putea tot- 
d’a-una cere preşedintelui tribunalului de prima in¬ 
stanţă, din localitatea unde asilul e situat, liberarea din 
asii. 

Preşedintele tribunalului va statua, în urma unui ra¬ 
port ce va cere de la medicul-director al asilului. El va 
putea, când nevoia va cere, a face să se redigeze acest 
raport de unul sau mai mulţi medici străini de asii. 

Art. 7.. Expertisa medicală va trebui ordonată,, fie de 
judecătorul de instrucţie, fie de tribunal, ca datorie a 
instrucţiunei, ori de. câte ori informaţiunile sumare 
asupra delicuenţilor vor fi de natură a presupune alie¬ 
narea mintală. 

D. Artur Goddyn, judecător la tribunalul din Gând, 
presintă asemenea un raport asupra acestei cestiuni, 
prin care se unesce în totul cu conclusiunile D-lor de 
Boeck şi Otlet, cerând numai o singură modificare, şi 
anume; în loc de a trimite la asilul special pe toţi 
alienaţii cari, având moravuri depravate saii obiceiuri 
perverse, aii încercat a comite o crimă saii un delict 
prevedut de lege, D. Goddyn cere de a se determina mai 
precis categoria alienaţilor periculoşi şi a ^ice, ca în pro¬ 
iectul ce s’a presintat camerilor belgiane, ck alienatul 
la care examenul medical Da descoperi, fie instincte omu- 
cide, fie o înclinare la viol sau la incendiu, va. trebui să 
fie internat într’un asii special. 

ŞEDINŢA X 

13 August (dimineţa) 

D-nii Franz von Liszt, profesor la universitatea din 
Hali, şi D. Benedikt, profesor la universitatea din Viena, 
presintă raporturile D-lor asupra aplicaţiunilor antro¬ 
pologiei criminale. 

D. Liszt arată că antropologia criminală, confirmând 
faptul că ori ce infracţiune, ca şi ori ce acţiune ome- 
nescă în general, este resultatul fatal a duoe, grupe de 
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fiictori: de o parte individualitJ(tea, în parte înăscută, în 
parte dobândită de culpabil; de altă parte, circumstan¬ 
ţele exteriore cari însoţesc îndeplinirea delictului; din 
acesta resultă că nu putem lupta contra delictului de 
cât printr’o acţiune positivă asupra acestor factori cari 
îi dau nascere. 

' 'Determinarea căuşelor individuale ale crimei este de 
domeniul antropologiei criminale; iar determinarea cir¬ 
cumstanţelor exteriore, adică a căuşelor sociale sub in¬ 
fluenţa cărora autorul se* găsea în momentul comiterei 
crimei, acâsta e de domeniul sociologm criminale^ a cărei 
metodă cea mai importantă este statistica criminală. 

Dacă statistica iie arată, dice D. Liszt, că printre 
căuşele delictului, circumstanţele economice defavora¬ 
bile (nu serăcia, dar inegalitatea şi lipsa de siguranţă 
îii partagiul bunurilor economice) jocă primul rol, este 

■evident că politica socială, care are de scop îmbunătă¬ 
ţirea raporturilor economice, oferă mijlocul cel mai 
important pentru a lupta contra crimei, ca manifesta- 
ţiune socială. 

D. Liszt susţine că politica socială este de cea mai 
mare valore chiar în combaterea crimelor determinate 

■de individualitatea criminalului, de 6re-ce acestă indi¬ 
vidualitate este resultatul unor disposiţuni înăscute, 
graţie tot acţiunei societăţei asupra ascendenţilor sei, 
«aii a unor disposiţiunî dobândite tot graţie modului de 
vieţă în mediul social în care omul se desvoltă. 

D-sa arată, în urmă, imensele foldse pe cari le pote 
trage legislatorul din constatarea, de către antropologia 
crihiinală, a acestei deosebiri profunde ce există între 
dâlicuenţii de ocasiune şi de natură, precum şi din con¬ 
statarea că printre delicuenţii din natură se găsesce un 
mare numer de degeneraţi, mai cu semă de individi 
marcaţi prin ereditate. i 

întemeiată pe aceste resultate ale antropologiei crimi¬ 
nale, cerinţele politicei criminale moderne sunt urmă- 
torele: ■ 

1) Trebue a se deosebi delicuenţii de ocasiune de deli- 
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cuenţiî din natură. Faţă de cei d’ânteiu nu se pete ur- 
naări de cât un scop, şi anume: a imprima spiritului no¬ 
ţiunea inviolabilităţeî ordineî legale. 

2) Faţă de delicuenţiî din natură trebue a se lua me- 
surî cu totul diferite, maî cu semă când e vorba de de¬ 
generaţi. Când acestă stare este încă vindecabilă, adică 
când degeneratul e maî tener, pedepsa trebue să caute 
a combate, a ameliora pe delicuent; din acest punct de 
vedere, alături de penitenciar, şi preferabil orî-căreî alte 
mesurî, sunt casele de educaţie §i de corecţiune pentru 
tinerii delicuenţl. 

3) Când acestă stare este recunoscută ca incurabilă ; 
când înclinarea la crimă este înrădăcinată, trebue să 
se protegă nenorocitul atât contra lui însuşi, cât şi contra 
societăţeî. Singurul midloc pentru acesta este de a’l 
pune continuu în imposibilitate de a face reu. . 

D. Benedikt arată asemenea marile progrese sciin- 
ţifice îndeplinite graţie intervenireî antropologiei, sau 
mai bine a biologiei, în sciinţa penală. 

wPână aci se considera crimele şi delictele ca acte an¬ 
tisociale, şi legislatorii şi judecătorii puneau tdtă saga¬ 
citatea lor pentru a le face să intre în formule preexis¬ 
tente. Psychologia reală a criminalului n’avea de cât o 
importanţă secundară: judecătorii şi ministerul public 
îşi făceau o psychologie a criminalului conformă cu 
trebuinţele lor practice. Erorile lor au remas ascunse 
îndărătul porţilor închisorilor, sau au fost mascate de 
eşafod. 

»Biologia modernă a descoperit că hecatombe de ma¬ 
lacii aii fost sacrificaţi de justiţie, care trebue a fi 
simbolisată astăzi nu printr’o femee orbă legată la 
ochi, ci printr’un bărbat cu vederea forte desvoltată. Ea 
a demonstrat încă, că există o mulţime de criminal- 
carî, fără înduoială, nu sunt bolnavi propriu ^is, dar dei 
viaţi, ale căror acte nu pot a se explica prin deducţiuni 
trase din cunoscinţa actelor indivizilor normali. 

Antropologia, saii maî bine biologia, nu este singura 
sciinţă care se ocupă de psichologia criminalilor. Socio- 



logia are un rol tot atât de important. Dacă aceste duoe 
sciinţl sunt conexe, să nu uităm că şi relaţiunile sociolo¬ 
gice depind,la rândul lor, de caracterele antropologice con¬ 
genitale şi ereditare ale. indivizilor a căror totalitate con- 
stitue societatea. Bunul simţ al biologiştilor trebue să 
’l rmpedice de a lua conclusium opuse trebuinţelor şi 
drepturilor sociale. Imprudenţa câtor-va savanţi nu tre- 
bue să compromită principiul. 

î’Maî este un alt miclloc de a ajunge la cunoscinţa 
psichologieî criminale: este observaţiunea empirică a 
criminalilor. 

»De mult timp poeţii, cu deosebire Shakespeare, care 
în acest domeniu este un adevărat profet, au atins 
scopul la care tind naturaliştii şi sociologiştiî contim¬ 
porani. Macbeth are accese epileptice; Lear suferă de de- 
generescenţă senilă; Othello şi Shylock demonstră până 
la evidenţă importanţa rasei şi a relaţiunilor sociale ; 
Richard al IlI-lea dă un exemplu frapant de ura decla¬ 
saţilor contra societăţeî; Hamlet ne face a pătrunde în 
profundimea i uimei omenesci şi ne arată consecinţele 
unui defect; Falstaff şi tovarăşii sei ne demonstră cum 
desgustul de muncă şi deboşul sunt origina actelor 
anti-sociale. 

»Savanţii se încercă astă(Jî a studia ceea ce poetul 
ghicea, a face analisa şi sinteza, înlăturând ori ce 
preocupare speculativă şi, forţi în consciinţa lor, ne- 
permiţend cea mai mică afirmaţiune care să nu fie 
consacrată prin experienţă«. 

D. Benedikt termină conchi^end că studiile antro¬ 
pologice şi biologice sunt indispensabile pentru a con¬ 
stitui pe base solide sciinţa, legislaţia penală şi exerci¬ 
ţiul dreptului penal. , 

D. de Ryckere, substitut la Bruges, presintă ruportul 
seu asupra semnalimentelor antropometrice. 

D-sa, dupe ce descrie întrega organisaţie a serviciu¬ 
lui antropometric din Francia şi, în special, al aceluia al 
prefeeturei de poliţie din Paris, de sub conducerea 



D-luî Alphonse BertMon, autorul aplipăreî antropome- 
trieî la cercetarea şi reconstituirea, identităţeî reu-'făc.e- 
torilor, arată că, resultatele acestui sistepi. dje identifi¬ 
care, prin midlocul semnalimentelor antropometrice, 
sunt de o siguranţă şi de, o preoisiune matematică^ ya- 
riaţiunile.de la un individ la altul sunt în aşa grad,şi 
precisiunea mesurărilor este atât de mare în cât, din 
iOO.OOO individ), abia s’au găsit 10 cari să aibă cifre 
apropiate. 

Utilitatea însă a acestei invenţiuni nu se mărginesce 
numai la recundscerea stărei civile a recidiviştilor np’şi 
ascund, numele. Câmpul de acţiune al serviciului ,an- 
tropometric este mai vast şi coprinde tote; circumstan¬ 
ţele vieţei sociale în cari constatarea identităţei este in 
joc. Pentru acesta, însă, este de absolută, nevoie ca, ser¬ 
viciul antropometric să se,, internaţionaliseze, să fie 
adoptat de tote ţerile, numai atuucî.el va da servicii 
imense, el va produce maximul lui de utilitate.'.Exa¬ 
minând ţerile în cari acest serviciu eşte deja înfiinţat 
şi citând şi pe România, în urma atenţiunei ce ’i a fost 
atrasă de distinsul meii coleg Gonst. Lahovari, D. Ry- 
ckere dice următorele: 

!>Sunt cu desevîrşire de acord cu D. Lahovari rela¬ 
tiv-la utilitatea aplicaţiunilor pe cari sistemul D-lui 
Rertillon le a priimitîn România şi aduc, împreună cu 
D-sa, omagiu iniţiativei D-4uî Dr. Minovici». 

Printre consecinţele posibile ale generalişăreiserviciu¬ 
lui antropometric, D. Ryckere citeză modificarea even¬ 
tuală a legislaţiunei penale în sensul stabilirei. cqni^am- 
vărilor anonime; acestea ar reprima infracţiunile la 
legi, fără să arunce desondrea asupra unui nume pur¬ 
tat de o familie întregă, fără să pună obstacol ridicărei 
viitdre a culpabilului. , . 

De asemenea^ de cât folos n’ar fi de a se insera ,în 
fie-care certificat de vieţă, în fie-care cartă de identitate, 
în paşaporte, în contractele.de asigurări pe vieţă, sem- 
nalimentul antropometric al interesatului ? Ori ce,în¬ 
cercare de şarlatanie ar fi ast-fel dejucată de la început. 



utilitatea semnalimentuluî antropometric este aseme¬ 
nea imensă când e vorba de a’ se stabili identitatea unui 
alienat oprit pe stradă şi ca're nu voiesce să spună cine 
este, a unui nenorocit lovit de paralisie subită în stradă 
şi incapabil de a’şi spune numele, a unei persdne grav 
rănită care ’şi a perdut cunoscinţa, a unui căletor ne¬ 
cunoscut cădut pe stradă, etc., etc.. 

In recunoscerea unui cadavru ridicat de pe strade 
de asemenea semnalimentiil antropometric este de mare 
folos. In loc de a relata semnalimentele ordinare: barba 
rotundă, faţa ovală, ochii căprui, etc., cari sunt cu totul 
neîiidestulătore, oficierul stărei civile ar putea să pro¬ 
cedeze la măsurarea cadavrului sau a părţilor găsite 
din cadavru şi să înscrie în actul de deces, cât se va 
putea mai complet, semnalimentul antropometric al 
necunoscutului. 

Dacă individul a fost măsurat mai înainte în ţeră 
sau în străinătate, identitatea lui va fi lesne restabilită; 
dacă el n’a fost nici o dată măsurat, menţiunile semna- 
limentulul antropometric vor fi, în ori ce cas, de natură 
a înlesni forte mult, chiar dupe un timp destul de lung, 
recunoscerea sa de' către rudele sau amicii interesaţi 
de a face să se rectifice actul pe numele defunctului. 

Graţie semnalimentelor antropometrice s’a putut găsi 
la Paris identitatea unui cadavru decapitat, în afacerea 
Vaubaury-Boutry şi a unui hoţ de profesie cai’e a fost 
omoilt prin explosia unei machini infernale eu care voia 
să spargă porta unei vile isolate. 

In armată, ar fi de asemenea de un mare folos a 
se înlocui semnalimentele obicinuite cu semnalimentul 
antropometric. 

Graţie lucrărilor D-lui Alphonse Bertillon, antropo- 
tnetria a ajuns să resolve probleme de medicină-legală 
de cea mai mare importanţă, şi anume: fiind dat im 
segment omenesc într’un cos de fugă a criminalului, an- 
tfopomelria, prin mijlocul tablourilor de coeficienţi în¬ 
tocmite de D. Bertillon, pote arăta talia individului 
căruia acel segment a aparţinut. 



In afară de aceste caşuri, din fericire forte rare, 
prin tablourile D-luî Bertillon se pote de asemenea re¬ 
constitui talia şi semnalimentele criminalilor necunoscuţi 
şi fugiţi, luând ca basă obiectele de îmbrăcăminte cari 
au fost uitate sau perdute de eî, precum: pantaloni, ghete, 
mănuşi, palton, etc., fără a mai vorbi de urmele paşilor. 

Acesta reconstituire se face în virtutea unei nouî^ 
legi antropometrice, pe care autorul, D. A. Bertillon, o 
numesce Paradoxa antropometrică. Acestă lege se pote 
resuma ast-fel: Coeficientul care servă la reconstituirea 
taliei prin midlocul unui segment va trebui să varieze 
dupe lungimea acestuia. Dacă e vorba, de exemplu, de 
un membru inferior prea mare, trebue, pentru a avea 
talia adevărată, a înmulţi lungimea acestui membru in¬ 
ferior printr’un coeficient mai mic de cât acela cu care 
trebue a înmulţi când membrul ar fi scurt. 

Acestă lege este adevărată pentru ori ce parte a cor¬ 
pului ar aparţine segmentul; chiar dacă aparţine 
membrului superior saii trunchiului, coeficientul de 
reconstituirea taliei trebue iarăşi să se micşoreze cu 
cât segmentul găsit e mai mare; acestă micşorare, însă, 
trebue să fie mai mică de cât atunci când e vorba de 
membrul inferior. 

Graţie acestei legi, D. Georges Bertillon, fratele autorului 
el, a descoperit o nouă şi ingeniosă aplicaţiune a antropo- 
metriei, care a făcut obiectul tesei sale de doctorat, 
susţinută la 24 Martie 1892, înaintea facultăţei de me¬ 
dicină din Paris. 

Iată descoperirea D-luî Georges Bertillon : 1) A re¬ 
constitui dupe obiectele de îmbrăcăminte ale unui indi¬ 
vid (pantofi, pălărie, pantaloni,, jachetă şi mânuşi] 
principalele lungimi osose ale semnalimentului antropo- 
metric, cu o aproximaţie suficientă pentru a putea căuta 
acest semnaliment de identitate al individului în clasarea 
antropometrică-, 2) A determina dimensiunea fie-cărui 
obiect al îmbrăcăturei sale prin ajutorul semnalimentului 
antropometric. 

Cifrele cari aii servit de basă calculelor D-luî Georges 



Bertillon pentru a ajunge la acest resultat, au provenit 
din măsurile luate pe obiectele de îmbrăcăminte a 200 
deţinuţi, aleşi din acei cari trec în fie-care dimineţă prin 
serviciul de identificare al poliţiei din Paris. 

Acestă descoperire este destinată a aduce mari ser¬ 
vicii în căutarea criminalilor, (Jice, terminând, D. Ry- 
ckere. 

D. Dr. Leon de Rode, din Louvain, presentă raportul 
seu, asupra inversiuneî genitale şi asupra legislaţiuneî 
relative. ' ' 

D. de Rode arată că genesa acestor obiceiuri contra 
naturei, care s’â înmulţit în dilele nostre în chip spăi- 
mântător, este, pe de o parte, predisposiţia nevropatică 
ereditară, iar, pe de altă parte, educaţiunea viciosă. 

Dacă asupra primei cause nu se pote face aprdpe ni¬ 
mic, cea d’a duoa se pote preveni printr’o energică in- 
tervenire a puterilor publice, şi mai cu semă a părin¬ 
ţilor de familie şi a celor însărcinaţi cu educaţiunea 
tinerimei. . 

Părinţii să supraveghieze educaţiunea copiilor lor cu 
atât mai mare grije, cu cât puţine familii sunt cu dese- 
vîrşire lipsite de ori ce defecte ereditare. Ei să se consacre 
a combate pericolele cari încongioră deşteptarea simţu¬ 
rilor la copiilor, a împedica’influenţa relelor.exemple, a 
relelor tovărăşii şi a tot ce pote a le deprava imaginaţia. 
Să ’i înveţe principiile unei morale virile şi forte, care 
să le arate un alt scop în vieţă de cât plăcerile cari 
să ’i abată de la acestă preocupare excesivă a propriei 
lor personalităţi, a acestui egoism sau individualism 
care se găsesce mai la toţi nevropaţii. 

Stabilimentele de instrucţie, şi cu deosebire interna¬ 
tele de băeţi ca şi pensionatele de fete, presintă cel mai 
mare pericol. Acel cari le dirig să aibă grije de a ’şi 
alege ca colaboratori persone sigure, a căror moralitate 
să fie la adăpostul ori-cărel imputări. Să interdică in¬ 
timităţile suspecte şi acele amicii cari aii totă ardorea 
şi tote caracterile pasiqnate ale amorului. Să jertfescă 



fără esitare pe toţi acei a căror pervertire precoce va 
'arunca germenii contagiune! printre camaradiî lor. 

Să se ocupe, asemenea, de educaţiunea/îsică a copii¬ 
lor cari li sunt încredinţaţî. Exerciţiile intelectuale să 
alterneze cu exerciţiile corpului, cu preumbările, jocurile 
în aer liber, gimnastica, înotul, cursele. Numai prin 
desvoltarea armonică a corpului şi a minţei, eî vor faCe 
bărbaţi viguroşî şi femei sănetose, la adăpostul nevroselor, 
capabili de a resista solicitărilor pasiunilor vătemătore, 
şi numai prin acăstă igienă morală ei vor combate cu 
succes efectele germenilor ce ar fi putut depune în ini¬ 
mă elevilor lor ore-care ereditate patologică. 

Acestea sunt sănetdsele înveţăminte pe cari D. Dr. de 
Rode le dă pentru combaterea inversiunilor genitale. 

D. Dr. Magitot, delegatul societăţel de antropologie din 
Paris, arată că există şi o altă clasă de invertiţi, victime 
ale unei desvoltări anormale. 

Iată interesantele explicaţi uni pe cari le dă în acestă 
privinţă D. Dr. Magitot : 

«Organul genital, în speţa umană ca şi la tote ma¬ 
miferele, nu este dublu în timpul vieţei embrionare; el 
nu este cănd bărbat, când femee, dupe sexul viitordlui 
individ. Acest organ este unic: este glanda genitală care 
apare într’un punct ăl embrionului, în primele septe- 
mâni ale vieţei fetale, şi a cărei evoluţiune se efectueză 
fie în sens bărbătesc, fie în sens femeesc. 

«Dacă evoluţiunea este normală, regulată; dacă des¬ 
voltarea fisiologică a glandei corespunde cu evoluţiunea 
normală şi concomitentă a sistemului nervos şi al cre- 
erului, fiinţa devine fie un bărbat normal, fie o femee 
normală. Ast-fel se produce un bărbat sau o femee, în 
acelaşi timp fisiologicşi psichologic, complet şi regulat. 

«Dar o mulţime de perturbaţiuni pot a se ivi în tim¬ 
pul acestei desvoltări. 

«Ast-fel se observă, mâi ânteiu, acele rele formaţiuni 
organice desemnate sub numele de hermafrodism, un 
nume cu totul defectuos, pentru că, în urma celor dise, 
nu pote să existe nici un individ care să aibă în acelaşi 



timp ambele sexe. Nu există de loc individi cari să fie 
în acelaşi timp şi bărbat şi femee, dupe cum s’a crezut 
mult timp, nu există bermafrodiţî. Acesta este o le¬ 
gendă. Ceea, ce există, sunt bărbaţi şi femei răii formaţi 
şi la cari predomină, cu tote acestea, unul din sexe a- 
supra celuî-alt. Maî adese-ori organul bărbătesc predo¬ 
mină, de şi individul presintă în acelaşi timp caractere 
femeesci. 

»Asţ-fel stă cestiunea hermafrodismuluî. 
«Dar există alte caşuri: 
«Iată un individ al cărui organ genital se desvoltă 

în sens bărbătesc; dar, în urma unei perturbări embri- 
ogenice, despre care evoluţiunea ne oferă atâtea exemple, 
sistemul nervos şi creerul, în timpul formaţiunei lor, nu 
intră în concordanţă cu desvoltarea genitală. In loc de 
un creer bărbătesc, în loc de instincte ma,sculine, ceea 
ce se desvoltă este un crâer de femee, surit instincte fe- 
menine. 

«Ce resultă de aci ? ; 
«Resultă, pur şi simplu, un invertit, adică un bărbat 

cu idei, aspiraţiiini, sensaţiuni şi simţuri de fenaee. 
Acest invertit, este, aşa dar, congenital; el are un organ 
bărbătesc şi un creer de femee; el este victima une, 
stări anatomice şi fisiologice care ’i se impune, fatali 
inexorabil. Câte o da,tă, unii, din aceşti invertiţi îşi spun 
starea lor, îşi deplâng tendinţele pe cari nu pot nici a le 
îmblândi, nici a le înfrena; alţii întreprind, cu totă sin¬ 
ceritatea şi cu curagiu, o luptă contra curidselor lor in¬ 
stincte, intră în vieţa regulată, se însor, caută a trăi 
vieţa normală, dar cine scie cu preţul 6ăror sforţări, 
căror sacrificii! 

«Ei, bine, ce sunt aceste fiinţe ? Nu sunt bolnavi, nu 
sunt alienaţi, sunt invertiţi prin reua formare congeni¬ 
tală, prin discordanţa embriologică între orgauul sexual 
şi organul cerebral, sunt adevărate monstruositâţî, ale 
căror caşuri sunt de domeniul esenţial şi exclusiv al 
teratologiel. 

«Aceşti individi sunt victime inocente şi inconsciente 
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ale unei desvoltări anormale, pe care ei n’aii putut’o 
împedica, n’aii putut’o îndrepta». 

Pentru aceştia, D. Dr. Magitot cere o distincţie deo¬ 
sebită, un loc aparte şi un tratament cu totul altul de 
cât acela preconisat pentru vicioşi şi bolnavi. 

D. C. Lahovari, distinsul meu coleg, alături de care 
am avut onorea a represinta România la acest congres, 
face o forte importantă comunicare asupra responsabi- 
lităţeî morale şi aplicaţiunile antropologiei criminale în 
România. 

Revenind asupra teoriei sale a simţului moral, care 
a făcut obiectul răspunsului ce D-sa a dat raportului 
D-luî Drill, arătând că tipul criminalului născut, precum 
şi tipul omului absolut normal sunt de domeniul pur 
metafisic, D. Lahovari adaogă : 

»Ori-care ar fi resultatele obţinute de nouile scole, 
îmi pare că până acum nu s’a deosebit îndestul că 
există o nebunie intelectuală şi o nebunie pur morală, 
care respectă absolut consciinţa nostră, lăsându’i totă 
vitalitatea. Crimele sau manifestările criminale se pot 
împărţi în trei categorii: crime provenind din o tulbu¬ 
rare a creerului, pasageră sau constituţională, prin ur¬ 
mare din o perversiune a consciinţei, lăsând, însă, siste¬ 
mul voliţiunilor nostre absolut sănătos; crime provenind 
dintr’o stare morbidă, fie pasageră, fie constituţională, 
a sistemului nostru de voliţiuni, simţul nostru moral 
fiind cu tote acestea indemn de ori ce stare patologică; 
în sfârşit crime provenind din turburarea, atât a con¬ 
sciinţei, cât şi a sistemului nostru de voliţiuni, şi cari sunt 
atunci adevărate acte de nebunie, în cari responsabili¬ 
tatea penală nu există, când aceste turburări ar fi fost 
constatate în mod permanent, înainte, în timpul şi dupe 
îndeplinirea actului criminal». 

Vorbind de genesa crimei, D. Lahovari elice că, prin 
natura nostră, noi suntem solicitaţi la bine, pentru că 
legea vieţei este progresul. Cu tote acestea, acestă lege 
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a Yieţeî nu pote lua o formă de cât prin silinţele, prin 
sforţările nostre, de aci nasce legea muncei. Criminalul 
este, dar, acela care renunţă la aceste sforţări şi în acest 
sens s’a putut (Jice că lenea este mama tutulor viciilor. 
Criminalul este, dar, un revoltat. El voiesce să obţină 
printr’o ilusie eronată şi rea ceea ce efortul natural nu 
’i ar fi dat. 

Asupra responsabilităţeî morale şi penale, D. Laho- 
vari susţine că ea trebue să varieze dupe cum nebunia 
intelectuală sau nebunia morală predomină la crimi¬ 
nal. In afară de caşurile de nebunie completă, respon¬ 
sabilitatea va fi mare sau mică, dupe cum un examen 
atentiv al actului va proba gradul de reacţiune al indi¬ 
vidului asupra mediului social în care trăiesce. In caşu¬ 
rile în cari mediul social va fi vinovat, responsabilitatea 
criminalului va fi mai mică; în caşurile în cari indivi¬ 
dul criminal n’a fost influenţat de mediu, ci a lucrat 
dupe propria lui inspiraţie, în aceste caşuri responsabi¬ 
litatea va fi mai mare. 

Vorbind de. aplicaţiunile practice ale antropologiei 
criminale, ce ’şi aii găsit ecou în România, D. Lahovari 
dice următorele: 

»De curend s’a creeat la Bucuresci un biurou antro- 
pometric, şi sunt dator a aduce în public omagiu 
D-lui Dr. Minovici, care este colegul meii aci şi medi¬ 
cul nostru legist la Bucuresci, pentru pacienţa şi ener¬ 
gia pe care D-sa o pune în îndeplinirea grelelor sale 
funcţiuni; graţie îngrijirilor sale, perseverenţei sale mo¬ 
deste de adevărat savant, noi datorim creearea acestui 
biurou, precum şi a muzeului criminal,' care nu mai 
există de cât în Lyon, Budapesta şi Viena.« 

Sunt dator să aduc aci mulţumirile mele pentru cu¬ 
vintele prea elogiose ce ’mî au fost adresate de D. La¬ 
hovari ; acestea vor fi pentru mine un îndemn mai mult 
la muncă, pe terenul practic şi fecund în resultate al 
antropologiei criminale. 
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ULTIMA ŞEDINŢĂ 

13 August (dupe amiadi) 

D. Heger, profesor de psichologie la universitatea din 
Bruxelles, printr’o cuventare forte aplaudată, face da- 
i’ea de semă a lucrărilor congresului. 

D. Baron de Renzis, ministrul Italiei în Belgia §i de¬ 
legatul guvernului italian la acest congres, ţine următo- 
rea cuventare : 

Domnilor, 

«N’aveam intenţiunea de a lua cuventul; am tăcut 
până acum; dar nobilele expresiunî din raportul D-lui 
Heger îmi dau datoria ca, în mod public, să ’i presint 
mulţumirile mele, atât în numele meu personal, cât şi 
în numele absenţilor, a representanţilor scoleî italiane, 
pe cari D-sa a bine-voit a ’i cita cu atâta respect. 

«Sunt aci ca delegat oficial al guvernului italian şi, 
în numele guvernului meu, viu a ve aduce expresiunea 
viueî sale simpatii pentru lucrările D-v6stre şi urările 
sale pentru reuşita congresului D-v6stre, care este o 
operă de umanitate şi de progres. 

«Rolul meu a fost aci, în aceste dile, un rol de discre- 
ţiune, de efasare personală şi de admiraţiune sinceră 
pentru lucrările D-v6stre. N’am avut mandat de a apă¬ 
ra ceea ce se numesce scdla italiană şi regret, mai mult 
ca ori-cine^ că cei mai autorisaţi din compatrioţii ineî 
n’au venit aci la bară să ’şi apere ideile lor, energic, 
curagios, pentru că din ciocnirea ideilor ţîşnesce lumina. 

«Ei ar fi adus aci contingentul lor de studii, de fapte 
şi de observăţiuni personale. 

«Ei ar fi recţificat câte-va erori cari se strecdră în 
mplţime asupra orientărei sciinţifice a ceea ce se nu¬ 
mesce scdla italiană. 

«Ei ar fi distrus câte-va legende, cari s’au format 
chiar în creerul bărbaţilor celor mai cultivaţi şi, dupe 
cum filosoful vechiu demonstra mişcarea prin mers, ei 
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ar li demonstrat prin. vitalitatea lor că scola italiană 
, na e mortă. 

»Nu, D-lor, lăsaţi-me s’o clic pentru că şi alţii au 
clis’o, scola italiană nu e mortă, dar ea e viue şi tâneră. 
Ea nu este scola, unui. singur profesor, şi ea nu se măr- 
ginesce la o singură idee. Prin numărul aderenţilor 
sei, ea pote să se numescă legiune. 

55Scola italiană se compune din lucrători modeşti, al că¬ 
ror zel nu cere de cât ouorea de a merge cu‘D-v6stră, tot- 
d’a-una în avant-gardă, la conchista verităţeî sciinţifice, 
la conchista adevăratei justiţii omenesci. 

55Ce importă, D-lor, dacă in învălmăşelă, cei mai cu- 
ragioşi, câţî-va soldaţi dintre mii, răniţi când lupta e 
mai crâncenă, rămân la pământ, când victoria rămâne 
a sciinţei! 

55Eu voiu raporta compatrioţilor mei absenţi frumo- 
sele cuvinte cari am avut grije de a le culege în aceste 
din urmă dile, precum şi acelea pronunţate de eminen¬ 
tul nostru raportor. 

55 Absenţii vor ti fericiţi să afle că un spirit de solida¬ 
ritate s’a manifestat, în acest congres, faţă de ei. 

55Ei vor găsi în conclusiunile acestui congres o probă 
nouă că artele ca şi sciinţele constitue cea mai. mare 
legătură între popore şi că de mult timp, pentru arte 
ca şi pentru sciinţe, nu mai există nici Pirinei, nici 
Alpi, nici.frontiere. 

55Exprim, pentru că am oc.asiunea, totă recunoscinţa 
mea oratorilor distinşi cari au voit a vorbi cu respect 
de, fundatorul scdleî italiane sau a ’l apăra cu o fervore 
cu totul amicală. 

55Exprim recunoscinţa mea tutulor acelora cari aii 
vorbit cu bună-voinţă de bărbaţii cari au dat cea d’ân- 
teiu impulsiune acestei ramure a sciinţei, care se nu- 
mesce antropologia criminală. Ei aii afirmat că jalo- 
nele aii fost puse de aceşti uvrieri, cari s’aii sculat mai 
de dimineţă. 

55Ei bine, acest rol e suficient ambiţiunei lor. Istoria 
va trebui să le decernă titlul de modeşti pionieri. 



»Urez, D-lor, ca să se apropie ^iua în care antropo- 
'logia criminală va ocupa, alături de codul penal, locul 
ce ’l ambiţioneză. 

»In aceea di victoria D-v6stre va fi desevîrşită; în 
acea ^i veţi cânta imnul păceî şi armele de luptă vor fi 
suspendate la panoplia casei. 

»Atunci toţi acei cari au luat parte la luptă, victori¬ 
oşi saîi învinşi, vor bine-cuventa ranele lor, pentru că 
ele vor marca treptele gloriose în acest drum dificil al 
verităţei». 

Calda cuventare a D-lui baron de Renzis a fost ne¬ 
contenit întreruptă de aplause şi cu ea se încheiă acest 
laborios congres. 

Domnule ministru, 

Acestea sunt în scurt, într’un palid resumat, lucrările 
acestui congres de antropologie criminală, la care am 
avut distinsa onore de a fi delegat de D-v6stre. 

Ve exprim, pentru acesta, adânca mea recunoscinţă, 
căci lumini noui şi nenumărate am căpătat urmărind 
cu atenţiune, în lucrările şi discuţiunile lor, alienişti ca 
Magnan, Mendel, Motet, Garnier, Voisin, Jelgersma; 
jurisconsulţi ca Gauckler, Van Hamei, von Liszt, Prins; 
psichologî ca Benedickt, Tarde; anatomişti ca Gaudenzi, 
Manouvrier, Houze, Warnots; sociologi ca Lacassagne, 
Dril, Denis, etc., etc. 

Dupe cum am avut onore a arăta, D~le ministru^ 
acest congres a consacrat o mare parte din timp pen¬ 
tru discuţiunile cestiunilor practice, cari s’ar putea rea- 
lisa imediat, atât în interesul justiţiei, cât şi al unei 
mai eficace apărări a societăţei în contra ravagiilor 
criminalităţei. 

Permiţendu’mi a ve atrage atenţiunea asupra acestor 



cestiuni, studiate gu atâta seriositate şi competinţâ. de 
savanţii ce ’şi au consacrat o vieţă întregă, la. studiarea 
aprofundată a lor, am speranţă, că, supuse luminatei 
D-v6stre deliberaţiunî, multedin ele ar putea face obiectul 
unor nouî. reforme în justiţie, cari ar puneiRomânia, şi 
din acest punct de vedere, in concertul Statelor civi- 
lisate. 

In acest scop, ve rog. D-le ministru, a’mi permite să 
recapitulez aci, din noii. Gestiunile privitore la .aplicarea 
practică a antropologiei criminale, .asupra cărora con¬ 
gresul, în unanimitate, a dat vot de aprobare. . 

S’a recunoscut de absolută nevoie şi de imediată rea- 
lisare: 

'11 Creearea unor cursuri de antropologie criminală în 
universităţi, cursuri cari să ţie obligatorii pentru stu¬ 
denţii în medicină şi drept. 

2) Adoptarea şi generalisarea, în tâte ţerile, a sistemu¬ 
lui semnalimentelor antropometrîce, nu numai pentru 
identificarea recidiviştilor, dar, asemenea, în scop de a 
permite constatarea sigură şi repede a identităţei per¬ 
sonale. 

SJ Creearea de asilurî speciale, deosebite de închisori şi 
de asilurile de alienaţi existente, pentru criminalii pato¬ 
logici, asilurl ce se impun atât din punct de vedere medi¬ 
cal, căt şi din punct de vedere penal. 

4J, Creearea de case de educaţiune corecţională pentru 
copil delicuenţl, cari să porte numele, ca în Belgia, de 
asilurl sau de scole. 

5) Instituirea unul serviciu de inspecţiune mintală a 
deţinuţilor, dupe cum există în Belgia. 

6) A se face ca statisticile criminale să fie puse in ra¬ 
port cu fluctuaţiunile economice cari pot influenţa mer¬ 
sul criminalităţel. 

(Acestă propunere a fost făcută de D. Le Jeune, mi¬ 
nistrul de justiţie al Belgiei). 

7) A se completa foia de informaţiuni, alipită actual- . 
mente la dosarele criminale şi corecţionale, printr’o foie 



d& informaţiuni relative la personalitatea psichologică,. 
fisiologică §i morală a prevenitului, pentru a permite 
magistraţilor şi advocaţilor de a judeca asupra oportuni- 
tăţei unei expertise medicale. 

Aceste 7 puncte sunt, D-le ministru, cestiunile prac¬ 
tice de antropologie criminală asupra cărora a cădut 
de acord unanimitatea membrilor congresului, luându’şr 
angagîamentul a le supune atenţiuneî guvernelor res¬ 
pective. 

Supunendu-le şi eii distinsei şi bine-voitoreî D-v6stră 
atenţiuni, îmi împlinesc o datorie atât ca delegat al. 
D-v6stră la acest congres, cât şi ca român. 

Bine-voiţi, ve rog, D-le ministru, a priimi, şi cu acestă 
ocasiune, asigurările distinsei stime şi consideraţiuni ce- 
ve păstrez. 

Dr. Minovici. 










